
დანართი №1 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის  №01-07/11 მორიგი სხდომის 

დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1. ,,ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე 

 

2. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-

ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის 

ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

3. ,, „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის 

ჟურნალისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

4.  ,, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 



5. ,, „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის 

შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

6. „ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

7. „ „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო 

სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის 10 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

8. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე 

რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

9. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 



10. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა 

და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

11. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და 

აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 

ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

12. ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო 

მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შასახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

13. ,, ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

14. ,, ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 



ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

15. ,, ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული მოძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით თხოვების უფლებით შპს „ქედის 

ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი 

მომხსენებელი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური  

განვითარების სამსახურის უფროსი სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვისა და  

ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

 კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 

 

16. ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ,,ქედის 

წყალკანალი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი:ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური  

განვითარების სამსახურის უფროსი სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვისა და  

ბუნებრივი რესურსების საკითხების 

 კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 

 

17.  ,,ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის გენდერული 

თანასწორობის ხელშეწყობის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ადმინისტრაციული  სამსახურის  პირველი  კატეგორიის  უფროსი  სპეციალისტი  

გენდერული თანასწორობის საკითხებში თეა შარაშიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  

კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 



პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

 დადგენილება №25 

 

2018 წლის 29 ივნისი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის − „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტის, „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსისა“ და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

1. შემოღებული იქნას ქედის მუნიციპალიტეტში: 

ა) მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი და 

მისი ოდენობა განაშენიანების ფართობის თითოეული კვადრატული მეტრისათვის 

განისაზღვროს – 0,70 ლარით; 

ბ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

და მისი ოდენობა განისაზღვროს ერთ სულ მოსახლეზე – 0.50 ლარით თვეში, ხოლო იმ 

ფიზიკური პირებისათვის, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70 000 ან 70 000-ზე 

დაბალია, მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს ერთ სულ მოსახლეზე - 0,25 ლარი 

თვეში. ოჯახის წევრთა რაოდენობის  მიუხედავად, სულადობის  მაქსიმალური 

ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 სულით. 

გ) იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის 

მოსაკრებლის  ოდენობა განისაზღვროს - 25 ლარის ოდენობით ერთ კუბურ მეტრ 

ნარჩენზე; 

დ) იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის 

დაკავებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებლი, თანახმად დანართი №3-ს 

შესაბამისად. 

 2. დამტკიცდეს: 

ა) მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და 

გადახდის ინსტრუქცია, თანახმად დანართი №1-ისა; 

ბ) დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის 

ინსტრუქცია, თანახმად დანართი №2-ისა; 

 

 

მუხლი 2. 

ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნა 

არ გავრცელდეს და მშენებლობის ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლის 

გადახდისაგან განთავისუფლდეს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული 



ობიექტების მშენებლობა, ხოლო მშენებლობის ნებართვის მოპოვებას არ საჭიროებს  და 

მისგან გათავისუფლდეს  „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დაწესებულებები რომელთა 

საქმიანობაზე ან ქმედებებზე არ ვრცელდება ამავე კანონის მოქმედება.   

 

მუხლი 3.  

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 20 მარტის №39 დადგენილება (გაზეთი 

,,აჭარა” №46  გვ.8, 23.03.2007,  სარეგისტრაციო კოდი:210.020.010.35.134.001.096). 

მუხლი 4. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                     შუქრი თურმანიძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი №1. 
 

მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის 

ინსტრუქცია 

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 

1.ინსტრუქცია შემუშავებულია „ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შესახებ“, „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების 

შესახებ“ და „არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონების 

შესაბამისად. იგი განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის (მიღების) და მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს. 

2. მშენებლობის ნებართვა არის განსაზღვრული ფორმის მქონე, ერთჯერადი 

დოკუმენტი, რომელიც უფლებას აძლევს მშენებლობის ობიექტის მესაკუთრე ფიზიკურ 

ან იურიდიულ პირს განახორციელოს არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალების 

შესაბამისად შედგენილი პროექტით განსაზღვრული ნაგებობის, მისი ელემენტების, 

კონსტრუქციული სისტემის ან მათი შემაერთებელი კვანძების მშენებლობის, მონტაჟის ან 

სხვა სპეციალური სამუშაოები, ნებართვაში მითითებული თარიღიდან არქიტექტურულ-

გეგმარებით დავალებაში მითითებულ ვადებში. 

3. მშენებლობის ნებართვა ადასტურებს მისი მიღების კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად ნებართვაში მითითებულ ვადებში 

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების უფლებას. 

 

მუხლი 2. ნებართვის გაცემის (მიღების) ობიექტი 

მშენებლობის ნებართვის გაცემის (მიღების) ობიექტები განისაზღვრება 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი და გადახდის წესი 

1. მშენებლობის მოსაკრებლის განაკვეთი კანონმდებლობის შესაბამისად 

განისაზღვრება განაშენიანების ფართის ერთ კვადრატულ მეტრზე, რომელიც ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეადგენს ახლად ასაშენებელი ობიექტის პროექტით 

გათვალისწინებული განაშენიანების ფართის 1 კვ.მ-ზე 0.70 (სამოცდაათ) თეთრის 

ოდენობით. 

2. მოსაკრებლის გადახდა ხდება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით, საბანკო 

დაწესებულებაში, წინასწარ განსაზღვრულ ანგარიშზე. მოსაკრებელი გადაიხდება 

ეროვნულ ვალუტაში. მოსაკრებლის გადახდა დასტურდება მოსაკრებლის გადახდის 

თაობაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დადგენილი ფორმის ქვითრის 

წარდგენით. 

 

მუხლი 4. მოსაკრებლის გაანგარიშების წესი 

1. მოსაკრებელი გამოიანგარიშება ობიექტის პროექტით განსაზღვრული 

განაშენიანების ფართის (კვადრატულ მეტრებში) გადამრავლებით მოსაკრებლის 

განაკვეთზე. 

2. მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის 
სამსახურს. 

 

მუხლი 5. მოსაკრებლისაგან განთავისუფლება 

მოსაკრებლისაგან განთავისუფლებულია სტიქიური უბედურების შედეგად 

დაზარალებულ ობიექტთა აღდგენითი სამუშაოები. 



 

მუხლი 6. მშენებლობის ნებართვის გამცემი 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

შესახებ ადმინისტრაციულ აქტსა და მშენებლობის სანებაართვო მოწმობას ხელს აწერს 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

მუხლი 7. ნებართვის გამცემის პასუხისმგებლობა 

მოსაკრებლის თანხების ბიუჯეტში სწორად და დროულად გადახდაზე და 

ნებართვის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სრულყოფაზე პასუხისმგებლობა 

ეკისრება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურს. 

 

მუხლი 8. ნებართვის მიმღებთა პასუხისმგებლობა 

1. ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული ნებართვის მიმღებნი ვალდებულნი 

არიან დაიცვან კანონმდებლობითა და ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნები. 

2. კანონმდებლობის დარღვევად ჩაითვლება: 

ა) მშენებლობის დაწყება ნებართვის გარეშე; 

ბ) მშენებლობის ნებართვაში მითითებულ თარიღზე ადრე სამუშაოების დაწყება. 

3. ნებართვის პირობების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევს ეკისრება 

პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. 

 

მუხლი 9. ნებართვის დამადასტურებელი საბუთის რეკვიზიტები და ფორმა 

1. სანებართვო მოწმობის სავალდებულო რეკვიზიტებია: 

ა) შენობა-ნაგებობის ადგილმდებარეობის მისამართი ან/და ადგილმდებარეობის 

შეძლებისდაგვარად დაზუსტებული აღწერა მისამართის არარსებობის ან არასრულობის 

შემთხვევაში; 

ბ) მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მონაცემები, საკადასტრო კოდი; 

გ) მშენებლობის ნებართვის გაცემის თარიღი; 

დ) მშენებლობის ნებართვის ნომერი; 

ე) მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა; 

ვ) მშენებლობის ნებართვის ვადის დინების დაწყების თარიღი; 

ზ) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება და გამოყენების მიზანი; 

თ) მშენებლობის პროცესის განხორციელების (ზედამხედველობის) ეტაპები; 

ი) ნებართვის მფლობელის საიდენტიფიკაციო მონაცემები; 

კ) შენობა-ნაგებობის კლასი; 

ლ) შენობა-ნაგებობის კლასის შესაბამისი სანებართვო პირობები; 

მ) მშენებლობის ნებართვის გამცემი პირის თანამდებობა და ხელმოწერა. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



დანართი №2. 
 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის  

გადახდის ინსტრუქცია 

 

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 

1. ინსტრუქცია შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ და „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის საფუძველზე, იგი განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქმნელთა მიერ დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესსა და მოსაკრებლის 

გადამხდელთა უფლებამოვალეობებს. 

2. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავება გულისხმობს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, 

ტრანსპორტირებას.  

3. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი (შემდგომში 

მოსაკრებელი) წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

გაწეული მომსახურების საფასური. 

4. ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია მოსაკრებელი გადაიხადოს დადგენილ 

ვადებში. 

 

     მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი 

1. მოსაკრებლის გადამხდელია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქმნელი ყველა პირი. 

2. ორგანიზებული ბაზრობების შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელია 

ორგანიზებული ბაზრობის მომწყობი პირი. 

 

     მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი, მისი გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი 

1. მოსაკრებლის განაკვეთი, როგორც წესი, წესდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის კალენდარული წლისათვის საჭირო ხარჯების 

შესაბამისად. 

2. მოსაკრებელის ოდენობა გაიანგარიშება მოსახლეობისათვის სულადობის 

მიხედვით, ოჯახის წევრთა რაოდენობის  მიუხედავად, სულადობის  მაქსიმალური 

ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 სულით, ხოლო ორგანიზაციების, 

დაწესებულებებისა და იურიდიული პირებისათვის – ნარჩენების დაგროვების ნორმის, 

ნარჩენების გატანის ღირებულებისა და შესაბამისი ზომის ერთეულის კომბინაციით, 

კერძოდ: 

ა) მოსახლეობისათვის – ერთ სულ მოსახლეზე 0.50 ლარი თვეში; 

ბ) მოსახლეობისათვის, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 70 000 ან 70 000-ზე 

დაბალია -  ერთ სულ მოსახლეზე - 0,25 ლარი თვეში; 

გ) იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის მოსაკრებ

ლის რაოდენობა თვეში გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 

M = (N X C X K):12; 

M- მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში; 

N – ნარჩენების დაგროვების ნორმატივი წელიწადში; 

С – 1მ3 ნარჩენის გატანის ღირებულება, C =16.48 ლარი; 



K – ზომის ერთეული (დაკავებული ფართი, მომხმარებელთა რაოდენობა, ადგილი, 

საწოლი, მოსწავლე). 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის მოსაკრებელის გადახდის შესახებ შეტყობინება გაიგზავნება იმ 

უძრავი ქონების მესაკუთრეზე (შემდეგში მესაკუთრე), რომლის საკუთრებაშიც 

წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლე მოსაკრებელს იხდის მხოლოდ ერთი 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

5. ამხანაგობის შემთხვევაში, ამხანაგობის ყველა წევრის თანხმობისას, 

შესაძლებელია მოსაკრებლის გადახდის შესახებ შეტყობინებაგაიგზავნება ამხანაგობის 

სახელზე. ამ შემთხვევაში ამხანაგობა წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის 

გადახდევინებისათვის. პასუხისმგებელ სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ 

იურიდიულ პირს და წარუდგენს ყველა მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელ 

საბუთს. 

6. მოსაკრებლის გადახდის შესახებ შეტყობინება ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებებისათვის გაიგზავნება იმ ორგანიზაციის დაწესებულებისა და 

იურიდიული პირის სახელზე, რომლის საქმინობის შედეგად წარმოიქმნა 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. 

7. მოსაკრებელი შეიძლება გადახდილი იქნას შეტყობინებაში დაფიქსირებული 

ნებისმიერი გადამხდელის ან მისი წარმომდგენი სხვა პირის მიერ. 

8. მესაკუთრე ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), რომლის 

საკუთრებაში წარმოიქმნება ნარჩენი ვალდებულია წარმომქმნელთა რაოდენობის 

ცვლილების შესახებ 30 დღის განმავლობაში აცნობოს მოსაკრებლების 

გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ 

იურიდიულ პირს. 

9. ნარჩენების წარმომქმნელი მაცხოვრებლის რაოდენობის შეცვლის შემთხვევაში 

მიმდინარე თვის მოსაკრებელი იფარება ცვლილების გაუთვალისწინებლად. 

10. მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში ყოფილმა მესაკუთრემ მოსაკრებლის 

მიმდინარე დავალიანება უნდა დაფაროს იმ თვის ბოლომდე რომელშიც მოხდა 

საკუთრების გადაცემა. 

11. თუ კი წინასწარ გადახდილი თანხა, რომელიც შეტანილი იყო მოსაკრებლის 

ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლისას უფრო მცირეა, ვიდრე გადახდის დღის დადგომის 

შემდეგ, სხვაობა უნდა დაიფაროს განაკვეთის ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში. თუ 

კი წინასწარ გადახდილი თანხა, რომელიც შეტანილი იყო ახალი განაკვეთის ძალაში 

შესვლამდე, აღემატება ახალ ამოქმედებულ განაკვეთს, სხვაობა ახალი განაკვეთის 

ამოქმედების შემდეგ უნდა გამოაკლდეს ახალი განაკვეთის თანხას. 

 

მუხლი 4. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების წარმოქმნა, შეცვლა და მისგან 

გათავისუფლება. 

1. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება მოსახლეობისათვის 

მომსახურების ერთი თვის განმავლობაში მიღების შემთხვევაში. ორგანიზაციების 

დაწესებულებებისა და იურიდილი პირებისათვის – მომსახურების მიღებისთანავე. 

2. მოსაკრებლის გადხდის ვალდებულება წყდება ნარჩენების წარმომქმნელთა მიერ 

ქედის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წარმოქმნის შეწყვეტის შემდეგ თვის 

დასრულებასთან ერთად. 

3. არ დაერიცხება დასუფთავების მოსაკრებელი საწარმოო ობიექტებისა და 

ორგანიზაციების შენობა-ნაგებობების ფართს ან მათ ნაწილს, ღია ტერიტორიების ფართს 

ან მათ ნაწილს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ ფუნქციონირებს, 



გამოუყენებელია და არ წარმოიქმნება ნარჩენი. ასევე, არ დაირიცხება  დასუფთავების 

მოსაკრებელი ინფრასტრუქტურის ფართებზე (დამხმარე სამეურნეო ნაგებობა, შიდა 

ბიბლიოთეკები, შიდა მომსახურებისათვის სამრეცხაო, სასადილო, სკვერები) 

სპეციალიზირებულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სადაც 

სწავლების პროცესი მიმდინარეობს გრაფიკით, მოსწავლეთა ყოველდღიური რაოდენობა 

იანგარიშება საერთო სიობრივი რაოდენობიდან გრაფიკის მიხედვით საშუალო 

დასწრებაზე ყოველდღიურად. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მომსახურების ერთ თვეზე მეტი 

შეწყვეტის შემთხვევაში, მოსაკრებლის გადამხდელის მოთხოვნით გადასახდელი თანხა 

შესაძლებელია შემცირდეს ამ პერიოდში გადასახდელი მოსაკრებლის ოდენობით. 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაწეული მომსახურების შეფერხების, 

შეზღუდვის, დაგვიანების, აგრეთვე მომსახურების ერთ თვეზე ნაკლები დროის 

განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელს არ აქვს უფლება 

მოითხოვოს მოსაკრებლის განაკვეთის გადახდისაგან განთავისუფლება ან მისი 

განაკვეთის შემცირება. 

6. მოსაკრებლის გადამხდელ ფიზიკურ პირს (მეწარმე ფიზიკური პირის გარდა) 

თითოეული მოსახლის ქედის მუნიციპალიტეტიდან ერთ თვეზე მეტი ვადით გასვლისას,  

უფლება აქვს მოითხოვოს მოსაკრებლის შესაბამისი ოდენობით შემცირება, რისთვისაც 

იგი წინასწარ წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის 

პასუხისმგებელ სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირს. წერილობით 

მიმართვაში დაფიქსირებული უნდა იყოს მოსახლის მუნიციპალიტეტში არ ყოფნის ვადა. 

შესაბამისი სამსახურის ან/და საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირის მოთხოვნის 

შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მუნიციპალიტეტში არყოფნის 

დამადასტურებელი უტყუარი დოკუმენტი (გაცემული ვიზა, ან სამგზავრო ბილეთი, 

ამხანაგობის ცნობა და ა.შ.).  

 

მუხლი 5. მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი 

მოსაკრებელი მთლიანად ჩაირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში. 

 

მუხლი 6. მოსაკრებლის გადახდის პერიოდულობა და ვადები 

1. მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს შესაბამის ანგარიშზე ქვითრის ან 

ელექტონული ანგარიშსწორების საშუალებით. 

2. ქვითრის ტიპიურ ფორმას ამტკიცებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანო,  ქვითრის სავალდებულო რეკვიზიტებია: 

ა) მოსაკრებლის გადამხდელი; 

ბ) მოსაკრებლის გადამხდელის მონაცემები; 

გ) გადასახდელი თანხა; 

დ) გადახდის ვადა; 

ე) გადახდის ადგილი. 

3. მოსაკრებელი გადაიხდევინება თვეში ერთხელ, თვის ბოლო კალენდარული 

დღის მეორე დღიდან 25 დღის განმავლობაში. 

4. გადამხდელს შეუძლია მოსაკრებელი გადაიხადოს წინასწარ. 

 

მუხლი 7. მოსაკრებლის გადამხდელთა უფლებები და მოვალეობები 

1. ქედის მუნუციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი 

ბინის/სახლის მესაკუთრე, ასევე მოქმედი ინდივიდუალური მეწარმე, იურიდიული პირი, 

ორგანიზაცია და დაწესებულება ვალდებულია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

შესაბამის სამსახურში ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირთან 



დარეგისტრირდეს მოსაკრებლის გადამხდელად. წინამდებარე წესის ამოქმედების 

დღიდან აღნიშნული პირები ავტომატურად ითვლებიან მომსახურების მიმღებებად. 

2. ქედის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი ბინის/სახლის მესაკუთრე (გარდა 

ინდივიდუალური მეწარმისა), ვალდებულია რეგისტრაცია გაუკეთოს მის საკუთრებაზე 

მცხოვრები პირების რაოდენობასა და რაოდენობის ცვლილებას. ასევე მესაკუთრე 

ფიზიკური პირი რომლის საკუთრებაშიც წარმოიქმნება ნარჩენი ვალდებულია 

წარმომქმნელთა რაოდენობის ცვლილების შესახებ დაუყოვნებლივ ან/და არაუმეტეს 10 

კალენდარული დღისა აცნობოს სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ 

პირის, რომელიც გავლენას მოახდენს გადასახდელი მოსაკრებლის გაანგარიშებაზე. 

აბონენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ცვლილების დამადასტურებელი უტყუარი 

დოკუმენტი. (ცნობა სასწავლებლიდან, გარდაცვალების, დაბადების ან ქორწინების 

მოწმობა, სულადობის ცვლილების შესახებ ამხანაგობის თავმჯდომარის მიერ გაცემული 

ცნობა, ან მინიმუმ სამი მეზობლის მიერ ხელწერით დადასტურებული განაცხადი და ა.შ). 

3. საცხოვრებელი ბინის/სახლის მესაკუთრეები, დაწესებულებები, 

ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები, ასევე 

ნარჩენების წარმომქმნელი და/ან მფლობელი პირები ვალდებული არიან სამსახურის ან 

საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადაში, მაგრამ 

არა უმეტეს 10 კალენდარული დღისა, გასცენ ნარჩენების გატანისათვის საჭირო 

ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს სამსახურის ან 

საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირის მიერ ამ მომსახურების მიწოდების 

ხარისხზე და მოცულობაზე. 

4. დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური 

მეწარმეები ვალდებულნი არიან დადგენილი წესით რეგისტრაციიდან ან შექმნის შესახებ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლის დღიდან (აგრეთვე 

რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, საქმიანობის პროფილის, მისამართის, 

ადგილმდებარეობის და ნებისმიერი სახის ცვლილების შემთხვევაში) არაუგვიანეს 10 

კალენდარული დღისა, აღნიშნულის თაობაზე აცნობონ სამსახურს ან საამისოდ 

უფლებამოსილ იურიდიულ პირის.  

5. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებისათვის 

დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური 

მეწარმეები ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ კონკრეტულ მისამართზე (ფართზე) მათი 

ფუნქციონირების დაწყების დამადასტურებელი დოკუმენტები. მიუხედავად 

შეტყობინების განხორციელების დღისა, დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული 

პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი არიან მოსაკრებელი გადაიხადონ 

მომსახურების მიღების მთელ პერიოდზე. 

6. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელად დარეგისტრირებული 

მომხმარებლების მიერ, ფაქტობრივად დაკავებულ ფართში განხორციელებული 

ნებისმიერი სახის ცვლილების შემთხვევაში (რამაც შესაძლებელია გავლენა იქონიოს 

ან/და საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირის მიერ ამ მომსახურების მიწოდების 

ხარისხზე და მოცულობაზე), მათზე დარიცხულ მოსაკრებელში ცვლილების 

(კორექტირების) შეტანის მიზნით, დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული 

პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი არიან არაუგვიანეს 10 

კალენდარული დღისა, აღნიშნულის თაობაზე აცნობონ სამსახურს ან საამისოდ 

უფლებამოსილ იურიდიულ პირს და წარმოადგინონ მათ მიერ დაკავებულ ფართში 

ცვლილების დამადასტურებელი დოკუმენტები; მიუხედავად შეტყობინების 

განხორციელების დღისა, დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და 

ინდივიდუალური მეწარმეები ვალდებულნი არიან მოსაკრებელი გადაიხადონ 

გაზრდილი მომსახურების მიღების მთელ პერიოდზე. 



7. დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური 

მეწარმეები ვალდებულნი არიან საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ არაუგვიანეს 30 

კალენდარული დღისა, აღნიშნულის თაობაზე აცნობონ სამსახურს ან საამისოდ 

უფლებამოსილ იურიდიულ პირს და წარმოადგინონ კონკრეტულ მისამართზე (ფართში) 

საქმიანობის შეწყვეტის უტყუარი დამადასტურებელი დოკუმენტი (სახელმწიფო 

ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტი საგადასახადო ან სხვა კომპეტენტური 

სახელმწიფო ორგანოების მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული სამართლებრივი 

აქტები). საქმიანობის შეწყვეტის უტყუარი დამადასტურებელი დოკუმენტების 

წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვის შეწყვეტა 

განხორციელდება სამსახურის ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირისადმი 

შეტყობინების განხორციელების დღიდან ან შესაბამისად უფლებამოსილი პირების მიერ 

ინსპექტირების შედეგად, ობიექტის ფუნქციონირების შეწყვეტის ფაქტის დადასტურების 

საფუძველზე შედგენილი შემოწმების აქტის თარიღიდან. 

8. ორგანიზებული ბაზრობის მომწყობი პირი ვალდებულია წარუდგინოს 

შესაბამის სამსახურს ან/და საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირს ინფორმაცია 

ბაზრობაზე არსებული სავაჭრო ან/და მომსახურების ობიექტების საქმიანობის სფეროს და 

დაკავებული ფართობის შესახებ. 

9. წინამდებარე წესების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით 

უფლებამოსილ პირს/პირებს დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში 

უფლება აქვს შეუფერხებლად შევიდეს ნარჩენების მართვის მომსახურების მიმღები 

პირების ტერიტორიაზე. 

 

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის 

1. მოსაკრებლების გადახდევინებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს ან/და შესაბამის 

საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირს ქედის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიისს მიერ მოსაკრებლის ამოსაღებად იურიდიულ 

პირებთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში მოსაკრებელი გადაიხდება 

მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი №3 
 

გამოანგარიშების ცხრილი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

იურიდიული პირების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის 

  

№ საქმიანობის სფერო 
ზომის ერთეული       

(K) 

ნარჩენების 

წლიური 

დაგროვების 

ნორმა მ3 

(N) 

მოსაკრებლის 

განაკვეთი 

თვეში ზომის 

ერთეულზე 

(ლარი) 

(M) 

 

1 2 3 4 5 

1 
მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, 

არქივები  

საერთო ფართის  

1 მ2 
   0.04 0.05 

2 

ოფისები, სააგენტოები, 

პროფესიული და სახელმწიფო 

ორგანიზაციები  

საერთო ფართის  

1 მ2 
0.200 0.27 

3 
ბანკები, საკრედიტო და 

საფინანსო ორგანიზაციები  

საერთო ფართის 

 1 მ2 
0.600 0.82 

4 

სკოლები, ინსტიტუტები, 

კოლეჯები, საბავშვო ბაგა-

ბაღები, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები  

ერთი სული 0.07 0.10 

5 სასტუმროები  

მომსახურების 

ერთეული (ერთი 

საწოლი) 

2.000 2.75 

6 საავადმყოფოები  ერთი საწოლი 0.309 0.42 

7 

პოლიკლინიკები, სამედიცინო 

დიაგნოსტიკური ცენტრები, 

ექიმებისა და 

სტომატოლოგიური კაბინეტები  

საერთო ფართის 

 1 მ2 
0.14 0.19 

8 

სტადიონები, სპორტულ 

გამაჯანსაღებელი 

დაწესებულებების ღია 

ტერიტორიები და მანეჟები  

ღია ფართის  

1 მ2 
0.020 0.027 

დახურული ფართის  

1 მ2 
0.1 0.14 

9 
სასურსათო საქონლის 

მაღაზიები (სავაჭრო დარბაზი) 

სამუშაო ფართის  

1 მ2 
0.15 0.21 

საერთო ფართის  

1 მ2 
0.1 0.14 

10 

სამრეწველო საქონლის 

მაღაზიები და აფთიაქები 

(სავაჭრო დარბაზი) 

სამუშაო ფართის  

1 მ2 
0.320 0.44 

11 

აგრარული 

ბაზრები, ყვავილების ღია და 

დახურული მაღაზიები 

სამუშაო ფართის  

1 მ2 
0.18 0.25 



12 შერეული საქონლის ბაზრობები ერთი ადგილი 0.17 0.23 

13 ავტოსადგომები 

ღია ფართის  

1 მ2 
0.020 0.027 

დახურული ფართის  

1 მ2 
0.160 0.22 

14 ავტოგასამართი სადგურები 
საერთო ფართის  

1 მ2 
0.12 0.16 

15 

ა/მანქანების სარემონტო 

სადგურები, ტექ. მომსახურების 

ადგილები 

ღია საერთო ფართის  

1 მ2 
0.040 0.05 

დახურული საერთო 

ფართის 1 მ2 
0.160 0.22 

16 
სადალაქოები და სილამაზის 

სალონები 

საერთო ფართის  

1 მ2 
0.200 0.27 

17 

მცირე სამეწარმეო საქმიანობა 

შენობის შიგნით მიმდინარე 

წარმოებისას, საყოფაცხოვრებო 

მომსახურების ობიექტები 

სამუშაო ფართის  

1 მ2 
0.18 0.25 

18 

რესტორნები, პიცერიები, 

სასადილოები, კაფეები და 

ბარები 

ერთ დასაჯდომ 

ადგილზე 
0.40 0.55 

19 

საბანკეტო დარბაზები, 

სარიტუალო 

მომსახურებისათვის 

ერთ დასაჯდომ 

ადგილზე 
0.04 0.05 

20 საცხობები 
საერთო ფართის  

1 მ2 
0.18 0.25 

21 

ღია ტიპის დასვენებისა და 

გასართობი თავშეყრის 

ადგილები, სკვერები, ბაღები, 

ატრაქციონები 

საერთო ფართის  

1 მ2 
0.020 0.027 

22 
სამხედრო ნაწილები და 

პენეტენციალური სისტემები  
ერთი ადგილი 0.600 0.82 

23 

სერიული პროდუქციის 

საწარმოების შენობა-

ნაგებობები (საწარმოო 

ნარჩენების გარდა) 

სამუშაო ფართის  

1 მ2 
0.25 0.34 

24 შერეული საქონლის მაღაზიები 
საერთო ფართის  

1 მ2 
0.17 0.23 

 

მოსაკრებლის რაოდენობა თვეში (M) გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 

M = N X C X K : 12 

N – ნაჩენების დაგროვების ნორმატივი წელიწადში 

С – მოსაკრებელი 1 კბმ ნარჩენის გატანაზე, C= 16,48 (ლარი) 

K – ზომის ერთეული (დაკავებული ფართი, მომხმარებელთა რაოდენობა) 

  



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა 

სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის 

გარეშე) განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1.  დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის 

შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3.  განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5.  წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6.  წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7.  განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

http://www.keda.ge/


 

 

 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის 

შესახებ“   ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-

ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის 

ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება № 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა 

სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის 

გარეშე) განსაზღვრის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ე.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 

№57 დადგენილების 65-ე მუხლის მე-2 და მე-21 პუნქტების შესაბამისად, ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-

ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გარეშე წარმოება დასაშვებია ნებისმიერ სამშენებლო 

მიწის ნაკვეთზე, მათ შორის საერთო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, გარდა კანონმდებლობის 

შესაბამისად მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, 

აგრეთვე იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და 

დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია. 

მუხლი 2. 

განისაზღვროს I კლასს დაქვემდებარებული შემდეგი სახეობის შენობა-ნაგებობები, 

რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-ე მუხლით გათვალისწინებული 

პროცედურის დაცვით: 

ა) 60 მ2-მდე სართულების იატაკის დონეებზე განაშენიანების ჯამური ფართობის, 5 მ-

მდე სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობა; 

ბ) 20 მ3-მდე მოცულობის, 10 მ-მდე სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან 

საშუალოდ 10 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა; 

გ) გრუნტის ზედაპირიდან 2,2 მ-მდე სიმაღლის მქონე ღობე; 

დ) შენობა-ნაგებობა, რომლის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის 

სიგრძე ნაკლებია ან ტოლია 5 მ-ისა; 

ე) V კატეგორიის ელექტროსადგურები (ჰიდროელექტროსადგური 50 კვ-მდე, მზის და 

ბიოგაზის დანადგარი); 

ვ) კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) გაყვანა/მონტაჟი არსებული 

ინფრასტრუქტურის გამოყენებით და კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) 

გაყვანა/მონტაჟისათვის 1 მ-მდე ჩაღრმავების ტრანშეის/თხრილის მოწყობა (გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) გაყვანა/მონტაჟი დამატებით 

საჭიროებს სანებართვო შენობა-ნაგებობის მშენებლობას/მონტაჟს; 

ზ) გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობა; 

თ) საზოგადოებრივ ადგილებში გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი 2,5 მ-მდე 

სიმაღლისა და 6 მ2-მდე ფართობის მქონე დროებითი შენება-ნაგებობები ან/და დანადგარები; 



ი) ხაზობრივი ნაგებობები III კატეგორიის გაზსადენი, III კატეგორიის წყალსადენი, III 

კატეგორიის წყალარინების მილი, III კატეგორიის ქუჩა, IV და V კატეგორიის 

ელექტროგადამცემი ხაზები; 

კ) ლანდშაფტური მშენებლობა.  

მუხლი 3.  

ამ დადგენილების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ I კლასს 

დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობა დაუშვებელია,  თუ შენობა-ნაგებობის 

ნებისმიერ ფასადი მდებარეობს: 

ა) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის 

ღერძულა ხაზიდან ორივე მხარეს 50 მ-იან ზონაში. I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-

ნაგებობის მშენებლობისათვის/განთავსებისათვის (გარდა 1-ლი პუნქტის „გ“, „ვ“, „ზ“ და „ი“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და იმ შენობა-ნაგებობებისა, რომელთა 

მშენებლობა გათვალისწინებულია სახელმწიფო, რესპუბლიკური ან/და ადგილობრივი 

ბიუჯეტით) სავალდებულოა მშენებლობის ნებართვა, რაც გაიცემა II კლასის 

მშენებლობისათვის დადგენილი წესით“; 

ბ) საზოგადოებრვი სივრცის (მოედნის, ხიდის, სკვერის, პარკის, ბაღის) უშუალოდ 

მომიჯნავედ. I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობისათვის 

/განთავსებისათვის (გარდა 1-ლი პუნქტის „გ“, „ვ“, „ზ“ და „ი“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა და იმ შენობა-ნაგებობებისა, რომელთა მშენებლობა 

გათვალისწინებულია სახელმწიფო ან/და ადგილობრივი ბიუჯეტით) სავალდებულოა 

მშენებლობის ნებართვა, რაც გაიცემა II კლასის მშენებლობისათვის დადგენილი წესით. 

მუხლი 4. 

 ამ დადგენილების მიზნებისათვის შენობა-ნაგებობის ფასადი არ ითვლება 

საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ღერძიდან 

ორივე მხარეს 50 მ-იან ზონაში, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში 

განთავსებულად ან/და საზოგადოებრივი სივრცის (მოედნის, ხიდის, სკვერის, პარკის, ბაღის) 

უშუალოდ მომიჯნავედ განთავსებულად, თუ შენობა-ნაგებობასა და წინამდებარე 

დადგენილები მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ტერიტორიებს შორის უკვე არსებული შენობა-

ნაგებობა ან/და მიწასთან მყარად დაკავშირებული სხვა ობიექტი (მათ შორის ღობე) 

მთლიანად ფარავს ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საერთაშორისო და შიდა 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ან სხვა საზოგადოებრივი 

ტერიტორიის (მოედნის, ხიდის, სკვერის, პარკის, ბაღის) მხარეს განთავსებულ ფასადს. 

მუხლი 5. 

წინამდებარე დადგენილების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შენობის 

მშენებლობისას მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან/და მოსარგებლე ვალდებულია განცხადებას 

დაურთოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-ე მუხლის მე-3, მე-4, 

მე-5, მე-6, მე-61 და მე-62 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტები და მიწის ნაკვეთის 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა. 

მუხლი 6. 

წინამდებარე დადგენილების მოქმედება ვრცელდება I კლასს დაქვემდებარებული 

შენობა-ნაგებობის, როგორც ახალ მშენებლობაზე (მათ შორის მონტაჟზე), ისე I კლასს 

დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციაზე და დროებით შენობისა და 

ნაგებობის განთავსებაზე (მონტაჟზე) 

 მუხლი 7. 

  ამ დადგენილების მოქმედება არ ვრცელდება I კლასს დაქვემდებარებული 

ნებისმიერი სახის შენობა-ნაგებობის დემონტაჟზე.  

მუხლი 8. 



  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს 

დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა 

შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 აპრილის №12 დადგენილება (გამოქვეყნების 

წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 330010040.35.134.016031, 19/04/2011). 

მუხლი 9. 

   დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა 

სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის 

გარეშე) განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის 

(დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I 

კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) განსაზღვრის 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება) 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა, ასევე 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 65-ე მუხლის მე-2 და მე-21 პუნქტების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-

ნაგებობების სახეობების განსაზღვრა, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია 

მშენებლობის ნებართვის გარეშე „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-

ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურის დაცვით. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I 

კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების სახეობების განსაზღვრა, რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე  და მასთან 

დაკავშირებული პროცედურების სამართლებრივი მოწესრიგება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი 

(დადგენილება) მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა 

და მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული 

აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს 

დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების სახეობების განსაზღვრა, რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე და მასთან 

დაკავშირებული პროცედურების სამართლებრივი მოწესრიგება, აქედან გამომდინარე  თუ 

როგორ ხდება აღნიშნულ საკითხის სამართლებრივი რეგულირება დაწვრილებით 

განხილულია დასამტკიცებლად წარმოდგენილ დადგენილების პროექტში.  

ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში, რათა სამართლებრივად დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული 

საკითხი. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  



ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,, „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და 

გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, 

როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო 

მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის 

აქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 

აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 

დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 

ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                            შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 

სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და გამოსაყენებლად 

უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის 

ჟურნალისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება № 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის 

ჟურნალისა და გამოსაყენებლად  უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1.  

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის 

ჟურნალისა და გამოსაყენებლად  უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 

დადგენილებაში (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო 

კოდი:330010040.35.134.016039, 23/08/2011) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება და 

დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც 

მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის (დანართი-2): 

1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის ფორმის გამოყენებასა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახური „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის და 

ამ წესის საფუძველზე.“ 

2. მე-2 მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. სანებართვო მოწმობის მომარაგებას დამოუკიდებლად ახორციელებს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – „მერია“). სანებართვო მოწმობის შეკვეთას მერია 

აწარმოებს „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად 

შერჩეულ პოლიგრაფიულ საწარმოში. 

5. პოლიგრაფიული საწარმოდან სანებართვო მოწმობების გამოტანის უფლება აქვს 

პირს, რომელსაც გააჩნია სათანადოდ გაფორმებული მინდობილობა. მინდობილობა 

(რწმუნებულება) ქედის მუნიციპალიტეტის მერის (შემდგომში – „მერი“) ბრძანებით 

შეიძლება მიეცეს მერიის ერთ-ერთ თანამშრომელს. მინდობილი პირი მკაცრი აღრიცხვის 

შესაბამის ფორმებს პასუხისმგებელ პირს აბარებს სათანადოდ გაფორმებული მიღება-

ჩაბარების აქტით.“ 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. სანებართვო მოწმობის გაცემა და დაბრუნება 

1. სანებართვო მოწმობის გაცემა მერიის შესაბამის სამსახურზე (შემდგომში – 

„სამსახური“) ხორციელდება მათი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. 



2. სანებართვო მოწმობის მიღება-ჩაბარება აღირიცხება სანებართვო მოწმობის 

აღრიცხვის სპეციალურ ჟურნალში, ჟურნალი უნდა იყოს ზონარგაყრილი, დანომრილი და 

დალუქული (პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერითა და მერის ბეჭდით დამოწმებული). 

ჟურნალის ფორმა განისაზღვრება თანახმად დანართი №3-ისა. 

3. ჟურნალებში ყველა ჩანაწერი კეთდება ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით. 

დაუშვებელია გადაფხეკა, გადასწორება ან ადრე გაკეთებული ჩანაწერის გასწორება, 

მოშორება კორექტორის ან სხვა საშუალებით. აუცილებლობის შემთხვევაში უზუსტო 

ჩანაწერი გადაიხაზება ერთი ხაზით ისე, რომ ნათლად ჩანდეს ადრე დაწერილი ტექსტი.  

4. მერიის შესაბამის სამსახურზე სანებართვო მოწმობის გაცემას მერის 

გადაწყვეტილებით (რეზოლუცია, ბრძანება, წერილობითი თანხმობა და სხვა) ახორციელებს 

პასუხისმგებელი პირი. პასუხისმგებელ პირს მერიის ერთ-ერთ პროფესიული საჯარო 

მოხელეთაგან ბრძანებით განსაზღვრავს მერი. 

5. პასუხისმგებელი პირი აღრიცხავს სანებართვო მოწმობის გაცემასა და 

გამოსაყენებლად უვარგისი (გაფუჭებული) სანებართვო მოწმობის დაბრუნებას, რის 

შესახებაც ყოველკვარტალურად წერილობით ანგარიშს წარუდგენს მერს.“ 

4. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. სანებართვო მოწმობას ხელს აწერს ნებართვის გამცემი (ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი). სანებართვო მოწმობის ავთენტიკურობა დასტურდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერის ბეჭდით.“ 

 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                     შუქრი თურმანიძე        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 
 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის 

გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის 

ჟურნალისა და გამოსაყენებლად  უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია მოქმედი ნორმატიული აქტის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან 

შესაბამისობაში მოყვანა.   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში - „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც 

მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო 

მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და გამოსაყენებლად  უვარგისი სანებართვო მოწმობის 

ჩამოწერის აქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 11 აგვისტოს №21  დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება, 

რათა სამართლებრივად მოწესრიგდეს დღეს მოქმედი დადგენილებაში მოქმედ 

კანონმდებლობასთან არსებული შეუსაბამობები. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  
ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 

მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 

შესაბამისად ხდება მხოლოდ დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 

სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესში  (დანართი-2) ცვლილების შეტანა, რომელიც ჩამოყალიბდა 

შემდეგნაირად კერძოდ წესის: 
1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის ფორმის გამოყენებასა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახური „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის და 

ამ წესის საფუძველზე.“ 

2. მე-2 მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. სანებართვო მოწმობის მომარაგებას დამოუკიდებლად ახორციელებს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – „მერია“). სანებართვო მოწმობის შეკვეთას მერია 



აწარმოებს „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად 

შერჩეულ პოლიგრაფიულ საწარმოში. 

5. პოლიგრაფიული საწარმოდან სანებართვო მოწმობების გამოტანის უფლება აქვს 

პირს, რომელსაც გააჩნია სათანადოდ გაფორმებული მინდობილობა. მინდობილობა 

(რწმუნებულება) ქედის მუნიციპალიტეტის მერის (შემდგომში – „მერი“) ბრძანებით 

შეიძლება მიეცეს მერიის ერთ-ერთ თანამშრომელს. მინდობილი პირი მკაცრი აღრიცხვის 

შესაბამის ფორმებს პასუხისმგებელ პირს აბარებს სათანადოდ გაფორმებული მიღება-

ჩაბარების აქტით.“ 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. სანებართვო მოწმობის გაცემა და დაბრუნება 

1. სანებართვო მოწმობის გაცემა მერიის შესაბამის სამსახურზე (შემდგომში – 

„სამსახური“) ხორციელდება მათი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. 

2. სანებართვო მოწმობის მიღება-ჩაბარება აღირიცხება სანებართვო მოწმობის 

აღრიცხვის სპეციალურ ჟურნალში, ჟურნალი უნდა იყოს ზონარგაყრილი, დანომრილი და 

დალუქული (პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერითა და მერის ბეჭდით დამოწმებული). 

ჟურნალის ფორმა განისაზღვრება თანახმად დანართი №3-ისა. 

3. ჟურნალებში ყველა ჩანაწერი კეთდება ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით. 

დაუშვებელია გადაფხეკა, გადასწორება ან ადრე გაკეთებული ჩანაწერის გასწორება, 

მოშორება კორექტორის ან სხვა საშუალებით. აუცილებლობის შემთხვევაში უზუსტო 

ჩანაწერი გადაიხაზება ერთი ხაზით ისე, რომ ნათლად ჩანდეს ადრე დაწერილი ტექსტი.  

4. მერიის შესაბამის სამსახურზე სანებართვო მოწმობის გაცემას მერის 

გადაწყვეტილებით (რეზოლუცია, ბრძანება, წერილობითი თანხმობა და სხვა) ახორციელებს 

პასუხისმგებელი პირი. პასუხისმგებელ პირს მერიის ერთ-ერთ პროფესიული საჯარო 

მოხელეთაგან ბრძანებით განსაზღვრავს მერი. 

5. პასუხისმგებელი პირი აღრიცხავს სანებართვო მოწმობის გაცემასა და 

გამოსაყენებლად უვარგისი (გაფუჭებული) სანებართვო მოწმობის დაბრუნებას, რის 

შესახებაც ყოველკვარტალურად წერილობით ანგარიშს წარუდგენს მერს.“ 

4. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. სანებართვო მოწმობას ხელს აწერს ნებართვის გამცემი (ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი). სანებართვო მოწმობის ავთენტიკურობა დასტურდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერის ბეჭდით.“ 

დადგენილების მეორე მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს 

შემდეგი სახით:  
„დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე“. 

 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  



ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ 

სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - 

სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

http://www.keda.ge/


 

 

 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 

განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება № 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

(გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 020080160.35.134.016034,  

12/07/2011)  შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება: 

დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს ამ დადგენილებით 

დამტკიცებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმების 

დამზადებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.“ 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 
 

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და გამოსაყენებლად უვარგისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივნისის №16 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია მოქმედი ნორმატიული აქტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა.   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში - „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის, 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესისა და 

გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის 

აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 

ივნისის №16 დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება რათა 

სამართლებრივად ახლებურად მოწესრიგდეს დადგენილების კანონმდებლობასთან 

შეუსაბამო  პუნქტები 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  
ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 

მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 

შესაბამისად ხდება მხოლოდ დადგენილების მე-2 პუნქტში ცვლილების შეტანა, 

რომელიც ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად კერძოდ: 
„2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს ამ დადგენილებით 

დამტკიცებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმების 

დამზადებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.“ 

დადგენილების მეორე მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს 

შემდეგი სახით:  
„დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  



ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ 

სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - 

სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 
„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღებისა 

და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5.  წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება  „ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

აგვისტოს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის 

შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება № 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღებისა და 

განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ბ“ 

ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 93-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ადგილობრივი 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  პირველი და მე-5 პუნქტების, 

მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის“, „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის  შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-5 მუხლის, „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი  თამაშების მოწყობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო   ადგენს: 

მუხლი 1. 

 ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოღებული იქნას სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებელი და მოსაკრებლის განაკვეთი განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 

ა) კაზინოს (სამორინეს) თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე - კვარტალში 30 000 ლარი; 

ბ) თითოეულ სათამაშო აპარატზე - კვარტალში 1200 ლარი; 

გ) ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს თითოეულ სალაროზე - კვარტალში 3 000 

ლარი; 

დ) თითოეულ წამახალისებელ გათამაშებაზე - საპრიზო ფონდის 10%; 

ე) სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშობაზე - კვარტალში 30 000 ლარი; 

ვ) ლატარიების მოწყობაზე - ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული    

ამონაგების 20 %; 

მუხლი 2. 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ანგარიშგებისა და გადახდის წესი განისაზღვრება 

„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლით. 

მუხლი 3.  

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის  №7 დადგენილება (გაზეთი „აჭარა“ №26; 07.03.09; 

გვ.7). 

მუხლი 4. 

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      შუქრი თურმანიძე 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღებისა 

და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

93-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-3 მუხლის  პირველი და მე-5 პუნქტების, მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის“, „სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებელის  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის, „ლატარიების, აზარტული 

და მომგებიანი  თამაშების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები სამართლებრივი აქტების შემუშავება. 

 ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

 ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია, „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღება და განაკვეთების განსაზღვრა, მისი 

ანგარიშგებისა და გადახდის წესი განისაზღვრება. 
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ 

სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან 

გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის პირველი 

მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი შემოღება და მოსაკრებლის განაკვეთების 

განისაზღვრა შემდეგი ოდენობით:  

ა) კაზინოს (სამორინეს) თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე - კვარტალში 30 000 ლარი; 

ბ) თითოეულ სათამაშო აპარატზე - კვარტალში 1200 ლარი; 

გ) ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს თითოეულ სალაროზე - კვარტალში 3 000 

ლარი; 

დ) თითოეულ წამახალისებელ გათამაშებაზე - საპრიზო ფონდის 10%; 

ე) სისტემურ - ელექტრონული ფორმის თამაშობაზე - კვარტალში 30 000 ლარი; 

ვ) ლატარიების მოწყობაზე - ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული    

ამონაგების 20 %; 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის მე-2 მუხლი აწესრიგებს 

მოსაკრებლის ანგარიშგებისა და გადახდის წესს, ხოლო  ნორმატიული აქტის პროექტის 

მე-3 მუხლით ხდება მოქმედი ნორმატიული აქტის „ქედის მუნიციპალიტეტის 



ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელის შემოღების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის  №7 დადგენილების (გაზეთი 

„აჭარა“ №26; 07.03.09; გვ.7) ძალადაკარგულად გამოცხადება. ამავე ნორმატიული აქტის 

პროექტის მე-4 მუხლით განსაზღვრულია დადგენილების ამოქმედების საკითხი.   
ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში, რათა სამართლებრივად დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული 

საკითხი. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას  მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 
„ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების 

წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 

დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების დამტკიცების 

თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №20 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5.  წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება  „ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო 

წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

აგვისტოს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების 

წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 

დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1.  

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო 

კოდი: 010330000.35.134.0161183,  17/12/2015) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და 

ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების  (დანართი №1): 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო 

1. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო (შემდეგში - საბჭო) 

იქმნება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. 

2. საბჭოს შემადგენლობას და საქმიანობას განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი.“ 

ბ) მე-3 მუხლი  პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი, „მე-3“, „მე-4“ და „მე-5“ პუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს;“ 

„3. საპატიო წოდების მისანიჭებლად უფლებამოსილი პირები კანდიდატურას 

წარუდგენენ მერს, რასაც წერილობითი სახით თან უნდა ერთოდეს:“ 

„4. მერი შემოსულ დოკუმენტაციას შესასწავლად და დასკვნის მოსამზადებლად  

გადასცემს საბჭოს.“ 

„5. საბჭო ღია კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას შუამდგომლობის 

დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე მერისათვის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო დასკვნით მიმართვის შესახებ.“ 

გ) მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 4. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭება 

1. საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს ანიჭებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი, საბჭოს 

წარდგენის საფუძველზე. 

2. საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭებისას პირს გადაეცემა შესაბამისი მოწმობა, 

რომელსაც ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ხელს აწერს მერი და იგი დასტურდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის  ბეჭდით. 

3. საპატიო წოდების დამადასტურებელი მოწმობა მიმღებს გადაეცემა საზეიმო 

ვითარებაში ან მის გარეშე. მოწმობის გადაცემაზე უფლებამოსილი  პირია  ქედის 

მუნიციპალიტეტის  მერი. 

4. საპატიო წოდების მიმღებს, წოდების მინიჭების დღეს შეიძლება გადაეცეს ფასიანი 

საჩუქარი ან/და ფულადი ჯილდო. 



5. საპატიო  წოდების მინიჭების შესახებ ჩანაწერები უნდა შესრულდეს სპეციალურ 

წიგნში სახელწოდებით  – ,,საპატიო ქედელი“. 

6. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების დამადასტურებელი მოწმობის დამზადებასა 

და წიგნში ჩანაწერის გაკეთებას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აისახება 

საპატიო წოდების შესახებ სრული ინფორმაცია (ფოტოსურათი, ბიოგრაფია და ცნობები, თუ 

რა დამსახურებისთვის მიენიჭა პირს  ეს წოდება).“ 

მუხლი 2.  

დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების ფორმა  

(დანართი №2)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი №2. 

 

                                                                                                                     
 

ქედის მუნიციპალიტეტი 

 

მ ო წ მ ო ბ ა № 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდება  ,, ___________________“ მიენიჭა 

 

ბატონ/ქალბატონ ______________________________ 

          (სახელი, გვარი) 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 20__ წლის __  __________________ №____ ბრძანებით 

 

 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის  მერი                                      ________________________ 

                                                        (ხელმოწერა)                          (სახელი, გვარი) 

 

 

მუხლი 3.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე           

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია მოქმედი ნორმატიული აქტის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში 

მოყვანა.   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

აქტში - „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება, რათა 

სამართლებრივად მოწესრიგდეს მოქმედი დადგენილების   კანონმდებლობასთან არსებული 

შეუსაბამობები. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 

მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 

შესაბამისად ხდება დადგენილებაში შემდეგი სახის ცვლილების შეტანა, კერძოდ: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და 

ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების  (დანართი №1): 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო 

1. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო (შემდეგში - საბჭო) 

იქმნება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. 

2. საბჭოს შემადგენლობას და საქმიანობას განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი.“ 

ბ) მე-3 მუხლი  პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი, „მე-3“, „მე-4“ და „მე-5“ პუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს;“ 

„3. საპატიო წოდების მისანიჭებლად უფლებამოსილი პირები კანდიდატურას 

წარუდგენენ მერს, რასაც წერილობითი სახით თან უნდა ერთოდეს:“ 

„4. მერი შემოსულ დოკუმენტაციას შესასწავლად და დასკვნის მოსამზადებლად  

გადასცემს საბჭოს.“ 

„5. საბჭო ღია კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას შუამდგომლობის 

დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე მერისათვის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო დასკვნით მიმართვის შესახებ.“ 

გ) მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



„მუხლი 4. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭება 

1. საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს ანიჭებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი, საბჭოს 

წარდგენის საფუძველზე. 

2. საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭებისას პირს გადაეცემა შესაბამისი მოწმობა, 

რომელსაც ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ხელს აწერს მერი და იგი დასტურდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის  ბეჭდით. 

3. საპატიო წოდების დამადასტურებელი მოწმობა მიმღებს გადაეცემა საზეიმო 

ვითარებაში ან მის გარეშე. მოწმობის გადაცემაზე უფლებამოსილი  პირია  ქედის 

მუნიციპალიტეტის  მერი. 

4. საპატიო წოდების მიმღებს, წოდების მინიჭების დღეს შეიძლება გადაეცეს ფასიანი 

საჩუქარი ან/და ფულადი ჯილდო. 

5. საპატიო  წოდების მინიჭების შესახებ ჩანაწერები უნდა შესრულდეს სპეციალურ 

წიგნში სახელწოდებით  – ,,საპატიო ქედელი“. 

6. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების დამადასტურებელი მოწმობის დამზადებასა 

და წიგნში ჩანაწერის გაკეთებას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აისახება 

საპატიო წოდების შესახებ სრული ინფორმაცია (ფოტოსურათი, ბიოგრაფია და ცნობები, თუ 

რა დამსახურებისთვის მიენიჭა პირს  ეს წოდება).“ 

დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად დადგენილებით დამტკიცებული ქედის 

მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების ფორმა  (დანართი №2)  ჩამოყალიბდა შემდეგი 

რედაქციით: 

„დანართი №2. 

 

                                                                                                         
ქედის მუნიციპალიტეტი 

 

მ ო წ მ ო ბ ა № 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდება  ,, ___________________“ მიენიჭა 

 

ბატონ/ქალბატონ ______________________________ 

          (სახელი, გვარი) 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 20__ წლის __  __________________ №____ ბრძანებით 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის  მერი                                      ________________________ 

                                                        (ხელმოწერა)                          (სახელი, გვარი) 

 

დადგენილების მე-3 მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს შემდეგი სახით:  

„დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე“. 



 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 



 პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 
„ „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო სკოლის 

დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის 10 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ „არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო სკოლის დამთავრების 

დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 2014 წლის 10 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5.  წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება  „ „არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი 

მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის 

10 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

აგვისტოს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო 

სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014 წლის 10 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 

განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება № 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო 

სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014  წლის 10 იანვრის  №2 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 

მუხლი 1. 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო სკოლის 

დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014  წლის 10 იანვრის  №2 დადგენილებაში  (ვებგვერდი - 

www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.134.0161121, 16/01/2014) შეტანილი 

იქნას შემდეგი  ცვლილება:  

დადგენილების პრეამბულა  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“ 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო სკოლის 

დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014  წლის 10 იანვრის  №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის 

(დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია მოქმედი ნორმატიული აქტის სამართლებრივი 

საფუძველის მოქმედ კანონმდებლობასთან - ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა.   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

აქტში - „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ქედის სახელოვნებო 

სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2014  წლის 10 იანვრის  №2 დადგენილებაში სათანადო 

ცვლილების განხორციელება, რათა სამართლებრივად მოწესრიგდეს დღეს მოქმედი 

დადგენილების სამართლებრივი საფუძველი. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 

მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 

შესაბამისად ხდება მხოლოდ დადგენილების პრეამბულაში (სამართლებრივ საფუძველში) 

ცვლილების შეტანა, რომელიც ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად კერძოდ: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“ 

დადგენილების მეორე მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს შემდეგი 

სახით:  

„დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  



ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის 

განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების,  გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო 

მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების,  გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო 

მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის 

განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე 

რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების 

შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის, „რეკლამის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 53-ე პუნქტის, 261-ე და 30-ე მუხლებისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 

მუხლი 1 

შემოღებულ იქნეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა. 

 

მუხლი 2 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების  წესი, თანახმად №1 

დანართისა. 

 

მუხლი 3 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 

განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუში, თანახმად  №2 დანართისა. 

 

მუხლი 4 

ამ დადგენილების ამოქმედების დროისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო ან თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე განთავსებული გარე რეკლამის 

მფლობელები ვალდებული არიან წინამდებარე დადგენილებით განსაზღვრული 

წესით მოიპოვონ გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 

სახელმწიფო და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე განთავსებული გარე რეკლამის მფლობელი სუბიექტი ამ 

დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად გამოცხადებულ აუქციონში არ 

მიიღებს მონაწილობას ან მიიღებს, მაგრამ ვერ გაიმარჯვებს, ასეთი სუბიექტი 

ვალდებულია აუქციონში გამარჯვებულ ნებართვის მფლობელთან გარე რეკლამის 

განსათავსებელი ტექნიკური საშუალების სარგებლობასთან დაკავშირებით 

გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება ან ნებართვის მფლობელის პირველი 



მოთხოვნისთანავე განახორციელოს მის მიერ განთავსებული გარე რეკლამის 

განსათავსებელი ტექნიკური საშუალების დემონტაჟი. 

 

მუხლი 5  

 ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:  

ა) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 

ნოემბრის №33 (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 

240090000.35.134.016011,  15/02/2012) დადგენილება. 

         ბ) ,, ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 11 აგვისტოს №20 (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 

სარეგისტრაციო კოდი: 240120100.35.134.016038,  23.08.2011) დადგენილება. 

          გ) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2013 წლის №11 ივნისის №10 (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge; 

სარეგისტრაციო კოდი: 240120120.35.134.016109, 14.06.2013) დადგენილება. 

   

მუხლი 6 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


დანართი №1 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა 

ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესი 

 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გაცემის წესი (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია საქართველოს 

ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „რეკლამის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად, რომელიც არეგულირებს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გასავრცელებელი ტექნიკური 

საშუალებების (შემდგომში – სარეკლამო საშუალება) განთავსებითა და 

სარგებლობით წარმოშობილ ორგანიზაციულ, სამართლებრივ და ფინანსურ 

ურთიერთობებს. 

2. ამ   წესით   დადგენილი   გარე   რეკლამის   განთავსების   ნებართვა   გაიცემ

ა  მხოლოდ სახელმწიფო   ან ადგილობრივი  თვითმმართველი  ერთეულის 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსებისათვის. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზებული 

წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა 

ქონებაზე   გარე  რეკლამის   განთავსება   დაიშვება   საქართველოს    კანონმდებლობი

თ დადგენილი წესით და არ საჭიროებს ამ კანონით განსაზღვრულ გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვას. ფიზიკური ან კერძო სამართლის  იურიდიული  პირის  ან 

საქართველოს  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზებული 

წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე 

რეკლამის განთავსებისათვის გადასახდელის ოდენობა და გადახდის წესი დგინდება 

მესაკუთრესთან  დადებული ხელშეკრულებით, თუ კანონით 

ან  ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

 ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

 ა)   გარე რეკლამა – ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიულ საზღვრებში მდებარე სახელმწიფო ან თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე რეკლამის გავრცელება 

პლაკატების, სტენდების, შუქფირნიშების, სტაბილური ტერიტორიული განთავსების 

სხვა ტექნიკური საშუალებებით, იმ წესით, რომელიც გათვალისწინებულია 

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით და იმ ადგილებში, სადაც გაცემული 

ნებართვით შესაძლებელია განთავსდეს რეკლამა; 

 ბ)   სარეკლამო  საშუალება – პლაკატი, სტენდი, შუქფირნიში, ბილბორდი, 

ლაითბოქსი და გარე რეკლამის გასავრცელებელი სხვა ტექნიკური საშუალება, 

რომელიც განთავსებულია უძრავ ობიექტზე ან/და უძრავი ობიექტის გამოყენებით; 



 გ)   აბრა – დაფა, რომელზედაც დატანილია ნებისმიერი ფორმისა და ზომის 

წარწერა, რომელიც განთავსებულია ეკონომიკური აგენტის ან მეწარმე სუბიექტის 

ობიექტზე, აღნიშნავს ამ ობიექტის სახელწოდებას და მისგან არაუმეტეს 1.5 მეტრით 

არის დაშორებული; 

 დ)  ნებართვა – ფიზიკური ან/და კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან 

სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის მიერ მოპოვებული ნებართვა (უფლება), 

განათავსოს გარე რეკლამის გასავრცელებელი ტექნიკური საშუალება და მასზე 

განათავსოს გარე რეკლამა; გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

წესით; 

 ე) ნებართვის მაძიებელი – ნებართვის მიღების მსურველი; 

 ვ) ნებართვის გამცემი – ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

აღმასრულებელი ორგანო – მერია; 

 ზ) ნებართვის მფლობელი – ფიზიკური ან/და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირი ან სხვა ორგანიზაცია (ორგანიზაციული წარმონაქმნი), რომელმაც 

დადგენილი წესით მოიპოვა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა; 

 თ) აუქციონი – გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გასაცემად ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი  აქტით გამოცხადებული ვაჭრობა,  

რომლის  ჩატარების  მიზანია დადგენილი  ნორმებისა  და წესების დაკმაყოფილების 

ვალდებულების აღებისა და ყველაზე მაღალი ფასის წარმოდგენის საფუძველზე 

გამოავლინოს ის პირი, რომელსაც მიეცემა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა. 

 

თავი II 

ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები გარე რეკლამისადმი, გარე 

რეკლამის გავრცელების  გეგმა 

 

 მუხლი 3. გარე რეკლამა 

 1. სარეკლამო საშუალება (გარე რეკლამა) არ უნდა ჰგავდეს საგზაო ნიშნებსა 

და მაჩვენებლებს, მან არ უნდა გააუარესოს ამ ნიშნების, მაჩვენებლებისა და გზის 

ხილვადობა, საფრთხე არ უნდა შეუქმნას ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა 

მოძრაობას. 

 2. შენობა-ნაგებობებზე განთავსებული სარეკლამო საშუალება არ უნდა 

აუარესებდეს მათ არქიტექტურულ იერსახეს და უნდა იყოს კონსტრუქციულად 

მდგრადი. ნებისმიერი ფორმით განთავსებული (გავრცელებული) სარეკლამო 

საშუალება არ უნდა ამახინჯებდეს ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ საგანძურში 

შემავალ ისტორიულ და არქიტექტურულ ძეგლებს. 

 3. სარეკლამო მასალაზე იმ საქონლის რეკლამირებისას, რომლის 

სერტიფიცირებაც აუცილებელია, უნდა გაკეთდეს აღნიშვნა „სერტიფიცირებულია“. 

 4. დაუშვებელია არასათანადო ან/და ისეთი შინაარსის გარე რეკლამის 

განთავსება, რომლის განთავსებაც (გავრცელებაც) აკრძალულია „რეკლამის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით. 

 5. სარეკლამო საშუალებაზე (გარე რეკლამაზე) შესრულებული წარწერა 

მოცემული უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. საქართველოს სახელმწიფო 

ენასთან ერთად წარწერა შეიძლება შესრულდეს რომელიმე უცხო ენაზეც (ენებზეც). 

უცხო ენაზე შესრულებული წარწერა ზომით (ფორმით) არ უნდა აღემატებოდეს 



საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ წარწერას. ორენოვანი მანათობელი 

წარწერის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია ობიექტზე გაკეთებული ყველა 

წარწერა (ქართულიც და უცხოურიც) იყოს ერთნაირად განათებული და კითხვადი. 

 6. გარე რეკალამაზე მითითებული უნდა იყოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მიერ რეკლამის გამავრცელებელზე გაცემული 

ნებართვის ნომერი. 

 7. გარე რეკლამა უნდა აკმაყოფილებდეს „რეკლამის შესახებ“  საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებულ სხვა ზოგად და სპეციალურ მოთხოვნებს 

რეკლამისადმი. 

 

მუხლი 4. გარე რეკლამის გავრცელების გეგმა 

 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე  რეკლამის  გავრცელების  

გეგმას  (სარეკლამო საშუალების განთავსების, გაბარიტული ზომებისა და ფორმის 

მითითებით) ამტკიცებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

 2. გარე რეკლამის განთავსების გეგმის საკრებულოზე წარსადგენ პროექტს 

ამზადებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

 

თავი III 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესი 
  

მუხლი 5. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესი 

 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვა გაიცემა აუქციონის ფორმით და მისი მიზანია ქედის 

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სახელმწიფო  ან ქედის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვა მიეცეს იმ ნებართვის  მაძიებელს, რომელიც  აიღებს  

ვალდებულებას,  დააკმაყოფილოს  გამოცხადებული  სანებართვო  პირობები  და 

ვაჭრობის პროცესში ნებართვის გამცემს შესთავაზებს ყველაზე მაღალ ფასს. 

 2. გარე რეკლამის განთავსებისათვის ნებართვის მოსაპოვებლად აუქციონი 

ცხადდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდულური ადმინისტრაციულ–

სამართლებრივი აქტით. 

 3.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის თაობაზე აუქციონის 

ჩატარებისას, წინამდებარე წესის თავისებურებათა გათვალისწინებით, გამოიყენება 

,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 

უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის,  საწყისი საპრივატიზებო 

საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 

ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილებით განსაზღვრული წესი. 

 4. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა „ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსისა და წინამდებარე წესის შესაბამისად. 

 5. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვას აუქციონში გამარჯვებულ პირზე 

დადგენილი წესით გასცემს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



 6. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გათვალსწინებული ნაგებობის 

მშენებლობა/მონტაჟის  შემთხვევაში გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

მფლობელმა განცხადებას უნდა დაერთოს: 

 ა) გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა; 

 ბ) გარე რეკლამის განთავსების ადგილის ტოპოგრაფიული რუკა 

განთავსების ადგილის ჩვენებით; 

 გ) ნაგებობის ესკიზური ნახაზი. 

 7. ამ წესის შესაბამისად გაცემული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

საფუძველზე სარეკლამო საშუალების განთავსების საკითხები რეგულირდება 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად. 

 8. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით 

წინამდებარე წესით განსაზღვრულ დისკრეციულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში 

ყველა გადაწყვეტილება (კონკრეტულ შემთხვევაში ნებართვა უნდა გაიცეს გარე 

რეკლამის გავრცელების გეგმის საფუძველზე თუ მის გარეშე და სხვა) დადგენილი 

წესით მიიღება ქედის  მუნიციპალიტეტის მერის მიერ. 

 

 მუხლი 6. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან სხვა 

ორგანიზაციული  წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან/და სხვა 

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების წესი 

 1. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირების ან საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზებული წარმონაქმნის 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსება 

რეგულირდება საქართველოს  მთავრობის  „მშენებლობის  ნებართვის გაცემის წესის 

და პირობების“ 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების გათვალისწინებით. 

 2. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან სხვა 

ორგანიზაციული წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან/და სხვა 

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსებით დაინტერესებულმა პირმა ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიას 3 ეგზემპლარად უნდა წარუდგინოს: 

 ა) პირადობის მოწმობის ასლი (იურიდიული პირის შემთხვევაში 

დირექტორის (ხელმძღვანელის) პირადობის მოწმობის ასლი; 

 ბ) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ან/და სხვა უძრავი ქონების 

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო გეგმა (საერთო საკუთრებაში 

არსებულ ქონებაზე ასევე სხვა თანამესაკუთრეების მიერ დადგენილი წესით 

გაცემული თანხმობა); 

 გ) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ან/და სხვა უძრავი ქონების 

სიტუაციური გეგმა (A3 ფორმატზე, ფერადი) სათანადო დეტალიზაციითა და 

სამეზობლო საზღვრების ჩვენებით;  

 დ) იურიდიული პირის შემთხვევაში დამატებით იურიდიული პირის 

წესდების სათანადო წესით დამოწმებული ასლი და ამონაწერი მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან; 

 ე) გარე რეკლამის პროექტი (ესკიზი) A3 ფორმატზე, ფერადი. 

 3. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან სხვა 

ორგანიზაციული წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან/და სხვა 

უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების საკითხზე გადაწყვეტილებას 

(წერილობითი შეთანხმება) იღებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. გარე რეკლამის 



განთავსების ან განთავსებაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ამ მუხლის მე-

2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარდგენიდან 14 სამუშაო დღის 

ვადაში. გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებას უზრუნველყოფს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ------------------------------------------------- სამსახური. 

მიღებული გადაწყვეტილება ეგზავნება განმცხადებელს, რომელსაც დადებითი 

გადაწყვეტილების შემთხვევაში თან ერთვის განმცხადებლის მიერ წარდგენილი 

დოკუმენტაციის მერიის შესაბამისი ბეჭდით დამოწმებული 1 ეგზემპლარი. 

 4. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან სხვა 

ორგანიზაციული წარმონაქმნი ვალდებულია საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

ან სხვა უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების დროს დაიცვას წინამდებარე 

წესითა და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვები და მოთხოვნები. 
 
 

მუხლი 7. აუქციონის ორგანიზება 

           1. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

სანებართვო პირობებს, ადგენს ნებართვის გამცემი. სანებართვო პიროებების 

დამტკიცების შემდეგ ცხადდება საჯარო ან ელექტრონული აუქციონი. 

 2. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 

არანაკლებ 1 წლისა და არაუმეტეს 5 წლის ვადით. გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის მოქმედების კონკრეტული ვადა განისაზღვრება ქედის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის გასაცემად აუქციონის გამოცხადების თაობაზე გამოცემული 

სამართლებრივი აქტით. აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია, გააგრძელოს 

გაცემული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა (შეიტანოს 

ცვლილება ნებართვაში), ამ მუხლით განსაზღვრული ნებართვის მოქმედების ვადის 

ზედა ზღვრამდე (5 წელი). 3. აუქციონის ორგანიზებას ახორციელებს ნებართვის 

გამცემი ორგანო. 

 4. ნებართვის გამცემი უზრუნველყოფს აუქციონის ჩატარების შესახებ 

ინფორმაციის გამოქვეყნებას მუნიციპალიტეტის  ვებგვერდზე, www.eauction.ge-ზე 

ან  სხვა ბეჭდვით საინფორმაციო  გამოშვებაში. გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის ელექტრონული აუქციონის ფორმით გაცემის შემთხვევაში ინფორმაცია 

ქვეყნდება და ვაჭრობა მიმდინარეობს ვებგვერდზეwww.eauction.ge . 

 5.  ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია გადაავადოს აუქციონის ჩატარება, 

რის შესახებაც ინფორმაცია ქვეყნდება იგივე საინფორმაციო საშუალებით, სადაც 

გამოცხადებული იყო აუქციონი. 

 6. გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

 ა) ნებართვის გამცემის დასახელებას; 

 ბ) პირობებს და გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებს; 

 გ)  აუქციონზე გამოტანილი ლოტის დასახელებას (აღწერას), რომელზედაც 

გაიცემა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა; 

 დ) განაცხადის მიღების დაწყების, დამთავრების და აუქციონის ჩატარების 

თარიღს; 

 ე)  ბეს, ბიჯის სიდიდეს და აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასს, რომლის 

ოდენობას განსაზღვრავს ნებართვის გამცემი; 

 ვ) განაცხადის მიღების ადგილს (მისამართი) და საკონტაქტო ტელეფონს; 

http://www.eauction.ge/
http://www.eauction.ge/


 ზ) ყველა სხვა ინფორმაციას, რომელსაც ნებართვის გამცემი ჩათვლის 

მიზანშეწონილად. 

 7.  ნებართვის მაძიებელს უფლება აქვს მიიღოს აუქციონზე გამოტანილი 

ლოტის შესახებ ნებართვის გამცემის ხელთ არსებული, კანონმდებლობით 

დაშვებული ნებისმიერი ინფორმაცია. 

 8. საჯარო აუქციონის ორგანიზებას უზრუნველყოფს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის  ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი სააუქციონო 

კომისია. 

 

 მუხლი 8. ნებართვის ობიექტი და საწყისი ფასი 

 1. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონის ფორმით გასაცემი 

ობიექტი შეიძლება იყოს: 

 ა) გარე რეკლამის განსათავსებელი ერთი ტექნიკური საშუალება; 

 ბ) ერთ ლოტში შემავალი რამდენიმე ტექნიკური საშუალება; 

 გ) უფლება, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ან მის 

რომელიმე ნაწილში ნებართვის მფლობელმა განათავსოს გარე რეკლამის 

განსათავსებელი ტექნიკური საშუალება. 

 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში გარე რეკლამის განსათავსებელი ტექნიკური 

საშუალებების განთავსების ადგილები განისაზღვრება წინამდებარე წესის მე-4 

მუხლის შესაბამისად დამტკიცებული გარე რეკლამის განთავსების გეგმით. 

 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში, გარე რეკლამის განსათავსებელი ტექნიკური საშუალებების 

განთავსების ადგილები და მის განთავსებასთან დაკავშირებული საკითხები როგორც 

წესი, განისაზღვრება წინამდებარე წესის მე-4 მუხლის შესაბამისად დამტკიცებული 

გარე რეკლამის განთავსების გეგმით, ხოლო მისი მთლიანად ან ნაწილობრივ არ 

არსებობის შემთხვევაში, გარე რეკლამის განთავსების გეგმით გაუთვალისწინებელ 

ნაწილში გარე რეკლამის განსათავსებელი ტექნიკური საშუალებების განთავსების 

ადგილები განისაზღვრება ნებართვის მფლობელის მიერ ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერთან შეთანხმებით. აღნიშნულის შესაბამისად გარე რეკლამის განთავსების 

ადგილების განსაზღვრა შესაძლებელია განხორციელდეს ერთდროულად ან 

ეტაპობრივად. 

 4. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე გაცემის საწყისი ფასი 

განისაზღვრება გასაცემი სარეკლამო საშუალებების 1 კვ/მ-ზე განსაზღვრული 

შესაბამისი ფასის გამრავლებით სარეკლამო საშუალებების საერთო ფართობთან 

კვადრატულ მეტრებში. 

 5.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე გაცემის საწყისი ფასი 

გასაცემი სარეკლამო საშუალებების 1 კვ/მ-ზე, ყოველ სანებართვო წელზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განისაზღვება აუდიტის შესაბამისი შეფასებით.  

 6. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ფასს ნებართვის მფლობელი 

იხდის ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე. გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის ფასის გადახდის საკითხები დეტალურად 

განისაზღვრება  აუქციონის დასრულების შემდეგ აუქციონში გამარჯვებულსა და 

ნებართვის გამცემს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

 



თავი IV 

კონტროლი სანებართვო პირობების შესრულებაზე,  

ნებართვის გაუქმება 

 

 მუხლი 9. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვასთან დაკავშირებით 

დაწესებული საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვები 

 1. გარე რეკლამის განთავსების ადგილების განსაზღვრა ან/და ამ ადგილებზე 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემა არ კრძალავს ამ ადგილების 

გამოყენებას კომუნალური ინფრასტრუქტურის (სანიაღვრე არხები, წყლის და 

კანალიზაციის სისტემები, ელექტრო გადამცემი ხაზები და სხვა ხაზოვანი 

ნაგებობები) ობიექტების სამშენებლო (ახალი მშენებლობა, რეკონსტრუქცია-

რეაბილიტაცია, დემონტაჟი) სამუშაოებისათვის. გარე რეკლამის ადგილების 

გამოყენებასთან დაკავშირებით ამ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

მიღებული გადაწყვეტილება წარმოადგენს შესაბამის ნაწილში გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველს. 

 2. გარე რეკლამის განთავსების ადგილების განსაზღვრა ან/და ამ ადგილებზე 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემა უფლებამოსილ ორგანოს არ 

უზღუდავს ან/და არ უკრძალავს მიიღოს გადაწყვეტილება ამა თუ იმ ადგილისათვის 

(ადგილებისათვის) გარე რეკლამის განთავსების ადგილის სტატუსის გაუქმების 

შესახებ ან/და გამოიყენოს იგი რაიმე სხვა დანიშნულებით ან/და გაასხვისოს იგი. 

კონკრეტული ადგილისათვის (ადგილებისათვის) გარე რეკლამის განთავსების 

ადგილის სტატუსის გაუქმებასთან დაკავშირებით ამ პუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილება წარმოადგენს შესაბამის ნაწილში გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველს. 

 3. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვების შესახებ უნდა მიეთითოს 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის თაობაზე გამოცხადებულ 

სააუქციონო პირობებში და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელ ოქმში. 
 

 მუხლი 10. კონტროლი სანებართვო პირობების შესრულებაზე და ნებართვის 

მფლობელის პასუხისმგებლობა 

 1.  სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ---------------------- სამსახური, საქართველოს 

კანონმდებლობის, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

 2. გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო პირობების დარღვევა 

გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობისა და აუქციონში 

გამარჯვებულთან გაფორმებული ხელშეკრულების  შესაბამისად. 

 3.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გაუქმების შესახებ, ასევე მასში შესაბამისი ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის 

თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ნებართვის გამცემი, კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 4.  ნებართვის მფლობელის მიერ გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

ფასის გადაუხდელობის ან არასრულად გადახდის შემთხვევაში, ნებართვის 

მფლობელს ეკისრება პირგასამტეხლო გადაუხდელი გარე რეკლამის განთავსების 



ნებართვის ფასის 0.1%-ის ოდენობით, დარღვევის დღიდან ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

 5. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მხრიდან ცალმხრივად გაუქმების საფუძველია: 

 ა) გაფრთხილების მიუხედავად დაწესებულ ვადაში სანებართვო პირობების 

შეუსრულებლობა, მათ შორის, გაფრთხილების მიუხედავად სანებართვო პირობების 

განმეორებით დარღვევა; 

 ბ) დაკისრებული პირგასამტეხლოს დაწესებულ ვადაში გადაუხდელობა; 

 გ) გაფრთხილების მიუხედავად, წინამდებარე წესის მოთხოვნების 

დარღვევა; 

 დ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც 

ამა თუ იმ ადგილს (ადგილებს) მოეხსნა გარე რეკლამის განთავსების ადგილის 

სტატუსი; 

 

 ე) გარე რეკლამის განთავსების ადგილი საჭიროა კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის (სანიაღვრე არხები, წყლის და კანალიზაციის სისტემები, 

ელექტრო გადამცემი ხაზები და სხვა ხაზოვანი ნაგებობები) ობიექტების სამშენებლო 

(ახალი მშენებლობა, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი) 

სამუშაოებისათვის; 

 ვ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა 

საფუძველი. 
 

 6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „დ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნებართვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

ცალმხრივად გაუქმების დროს ნებართვის მფლობელს არ უბრუნდება უკვე 

გადახდილი ნებართვის ფასი თუნდაც აღნიშნული არ იყოს გათვალისწინებული 

შესაბამისი სანებართვო პირობებით. 

 7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „დ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნებართვის ქედის მუნიციპლიტეტის მერიის მიერ 

ცალმხრივად გაუქმების დროს ნებართვის მფლობელს უფლება აქვს, წაიღოს გარე 

რეკლამის განთავსების ადგილზე მის მიერ განთავსებული ნივთები. 

 8. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში, ნებართვის გამცემის მიერ ცალმხრივად გაუქმების დროს, ნებართვის 

მფლობელს უფლება არ აქვს, წაიღოს გარე რეკლამის განთავსების ადგილზე მის მიერ 

განთავსებული ნივთები. ამასთან, მას არ უბრუნდება უკვე გადახდილი ნებართვის 

ფასი და არ აუნაზღაურდება გარე რეკლამის განთავსების ადგილზე მის მიერ 

განთავსებული ნივთების ღირებულება, თუნდაც აღნიშნული არ იყოს 

გათვალისწინებული შესაბამისი სანებართვო პირობებით. 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №2 

                                                                                                                  
 

ქედის მუნიციპალიტეტი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო 

მოწმობა  №_______ 

 

 

 

ნებართვის გაცემის თარიღი:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(რიცხვი, თვე, წელი) 

ნებართვის მფლობელი:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, პირადი ნომერი; იურიდიული პირის 

შემთხვევაში – სრული სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, სამართლებრივი ფორმა, 

რეგისტრაციის თარიღი, საიდენტიფიკაციო ნომერი) 

 

ნებართვის მოქმედების ვადა: 

––––––––––––––––––––––– -   დან 

––––––––––––––––––––––– -   მდე 

სანებართვო პირობები:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ნებართვის გაცემის საფუძველი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ნებართვა შედგენილია ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა ნებართვის მიმღებს, ხოლო 

მეორე ეგზემპლარი ინახება ქედის  მუნიციპალიტეტის   მერიაში. 

ნებართვის გამცემი პირი:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

                                                            (სახელი, გვარი, თანამდებობა)  

     

 

ბ. ა.   –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                                       (ხელმოწერა) 

                                                               

დამკვეთი: ქედის  მუნიციპალიტეტი 

დამამზადებელი: 

სფს-ს რეგისტრაციის № 
 

 

 



 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და 

გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის 

(დადგენილება)  პროექტზე 

 ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

 ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

 დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა შემოღების 

წესს არეგულირებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 ნოემბრის 

№33, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 11 აგვისტოს №20 და ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე 

რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის №11 ივნისის №10 დადგენილებები. 

აღნიშნული სამართლებრივი აქტები წინააღმდეგობაში მოდის „რეკლამის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-6 მუხლითა და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 53-ე პუნქტით, 261-ე და 30-ე მუხლებით 

დადგენილ ნორმებთან. ვინაიდან სამართლებრივ აქტებში განსახორციელები 

ცვლილებები არსებითი ხასიათისაა, მიზანშეწონილია ძალადაკარგლად 

გამოცხადდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზემოაღნიშნული 

დადგენილებები და ერთი სამარლებრივი აქტის სახით ჩამოყალიბდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

შემოღების,  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესი და გარე რეკლამის 

განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუში. 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნორმატიული აქტის მიღების 

მიზეზია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღების წესთან დაკავშირებით არსებული მარეგულირებელი 

ნორმების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.  

 ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

 ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღების წესთან დაკავშირებით მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების 

საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

 ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  
 წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ძალადაკარგულად უნდა 

გამოცხადდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდეგი სამართლებრივი აქტები:  

- ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 17 ნოემბრის №33 დადგენილება. 



- ,, ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 11 აგვისტოს №20 დადგენილება. 

-  ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის №11 ივნისის №10 დადგენილება. 

 წარმოდგენილი ნორმატიულია ქტის პროექტის მე-4 მუხლის შესაბამისად, 

დადგენილების ამოქმედების დროისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მდებარე სახელმწიფო ან თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე განთავსებული გარე რეკლამის მფლობელები 

ვალდებული არიან წინამდებარე დადგენილებით განსაზღვრული წესით მოიპოვონ 

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო და 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა 

ქონებაზე განთავსებული გარე რეკლამის მფლობელი სუბიექტი ამ დადგენილებით 

დამტკიცებული წესის შესაბამისად გამოცხადებულ აუქციონში არ მიიღებს 

მონაწილობას ან მიიღებს, მაგრამ ვერ გაიმარჯვებს, ასეთი სუბიექტი ვალდებულია 

აუქციონში გამარჯვებულ ნებართვის მფლობელთან გარე რეკლამის განსათავსებელი 

ტექნიკური საშუალების სარგებლობასთან დაკავშირებით გააფორმოს შესაბამისი 

ხელშეკრულება ან ნებართვის მფლობელის პირველი მოთხოვნისთანავე 

განახორციელოს მის მიერ განთავსებული გარე რეკლამის განსათავსებელი 

ტექნიკური საშუალების დემონტაჟი. 

 დადგენილების პროექტს თან ერთვის 2 დანართი, კერძოდ ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის მიღების  წესი  (№1 დანართი) და  გარე რეკლამის 

განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუში( №2 დანართი). 

 დანართი №1 შედგება  IV თავისა და 10 მუხლისაგან, კერძოდ: 

 თავი I - ზოგადი დებულებები ( რეგულირების სფერო, ტერმინთა განმარტება) 

 თავი II - ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები გარე რეკლამისადმი, გარე 

რეკლამის გავრცელების  გეგმა (გარე რეკლამა, გარე რეკლამის გავრცელების  გეგმა) 

 თავი III - გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესი (გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის წესი,ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული 

პირის ან სხვა ორგანიზაციული  წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ან/და სხვა უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების წესი,აუქციონის 

ორგანიზება,ნებართვის ობიექტი და საწყისი ფასი) 

 თავი IV -კონტროლი სანებართვო პირობების შესრულებაზე, ნებართვის 

გაუქმება (გარე რეკლამის განთავსების ნებართვასთან დაკავშირებით დაწესებული 

საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვები,. კონტროლი სანებართვო პირობების 

შესრულებაზე და ნებართვის მფლობელის პასუხისმგებლობა) 
 დადგენილების პროექტის შესაბამისად,   გარე   რეკლამის   განთავსების   ნებართვა   

გაიცემა  მხოლოდ სახელმწიფო   ან ადგილობრივი  თვითმმართველი  ერთეულის 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსებისათვის. 

ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ორგანიზებული წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე   გარე  რეკლამის   განთავსება   დაიშვება   საქართველოს    

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და არ საჭიროებს გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვას.  



 სარეკლამო საშუალება (გარე რეკლამა) არ უნდა ჰგავდეს საგზაო ნიშნებსა და 

მაჩვენებლებს, მან არ უნდა გააუარესოს ამ ნიშნების, მაჩვენებლებისა და გზის ხილვადობა, 

საფრთხე არ უნდა შეუქმნას ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა მოძრაობას. შენობა-

ნაგებობებზე განთავსებული სარეკლამო საშუალება არ უნდა აუარესებდეს მათ 

არქიტექტურულ იერსახეს და უნდა იყოს კონსტრუქციულად მდგრადი. ნებისმიერი 

ფორმით განთავსებული (გავრცელებული) სარეკლამო საშუალება არ უნდა ამახინჯებდეს 

ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ საგანძურში შემავალ ისტორიულ და არქიტექტურულ 

ძეგლებს. სარეკლამო მასალაზე იმ საქონლის რეკლამირებისას, რომლის სერტიფიცირებაც 

აუცილებელია, უნდა გაკეთდეს აღნიშვნა „სერტიფიცირებულია“. დაუშვებელია 

არასათანადო ან/და ისეთი შინაარსის გარე რეკლამის განთავსება, რომლის განთავსებაც 

(გავრცელებაც) აკრძალულია „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით და სხვა 

საკანონმდებლო აქტებით. სარეკლამო საშუალებაზე (გარე რეკლამაზე) შესრულებული 

წარწერა მოცემული უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. საქართველოს 

სახელმწიფო ენასთან ერთად წარწერა შეიძლება შესრულდეს რომელიმე უცხო ენაზეც 

(ენებზეც). უცხო ენაზე შესრულებული წარწერა ზომით (ფორმით) არ უნდა აღემატებოდეს 

საქართველოს სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ წარწერას. ორენოვანი მანათობელი 

წარწერის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია ობიექტზე გაკეთებული ყველა წარწერა 

(ქართულიც და უცხოურიც) იყოს ერთნაირად განათებული და კითხვადი. გარე რეკალამაზე 

მითითებული უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ რეკლამის 

გამავრცელებელზე გაცემული ნებართვის ნომერი. გარე რეკლამა უნდა აკმაყოფილებდეს 

„რეკლამის შესახებ“  საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა ზოგად და სპეციალურ 

მოთხოვნებს რეკლამისადმი. 

 გარე რეკლამის განთავსების გეგმის საკრებულოზე წარსადგენ პროექტს ამზადებს 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა აუქციონის ფორმით, ნებართვა 

მიეცემა იმ ნებართვის  მაძიებელს, რომელიც  აიღებს  ვალდებულებას,  

დააკმაყოფილოს  გამოცხადებული  სანებართვო  პირობები  და ვაჭრობის პროცესში 

ნებართვის გამცემს შესთავაზებს ყველაზე მაღალ ფასს. 

 გარე რეკლამის განთავსებისათვის ნებართვის მოსაპოვებლად აუქციონი 

ცხადდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდულური ადმინისტრაციულ–

სამართლებრივი აქტით.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის თაობაზე 

აუქციონის ჩატარებისას, წინამდებარე წესის თავისებურებათა გათვალისწინებით, 

გამოიყენება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 

დადგენილებით განსაზღვრული წესი. 

 გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონის ფორმით გასაცემი ობიექტი 

შეიძლება იყოს:  გარე რეკლამის განსათავსებელი ერთი ტექნიკური საშუალება, ერთ 

ლოტში შემავალი რამდენიმე ტექნიკური საშუალება, უფლება, რომ ქედის 

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში ნებართვის 

მფლობელმა განათავსოს გარე რეკლამის განსათავსებელი ტექნიკური საშუალება. 

  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე გაცემის საწყისი ფასი 

განისაზღვრება გასაცემი სარეკლამო საშუალებების 1 კვ/მ-ზე განსაზღვრული 

შესაბამისი ფასის გამრავლებით სარეკლამო საშუალებების საერთო ფართობთან 

კვადრატულ მეტრებში, ხოლო გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონზე 

გაცემის საწყისი ფასი გასაცემი სარეკლამო საშუალებების 1 კვ/მ-ზე, ყოველ 

სანებართვო წელზე ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განისაზღვება 

აუდიტის შესაბამისი შეფასებით. 



  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ფასს ნებართვის მფლობელი იხდის 

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე. გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის ფასის გადახდის საკითხები დეტალურად განისაზღვრება  

აუქციონის დასრულების შემდეგ აუქციონში გამარჯვებულსა და ნებართვის გამცემს 

შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

 გარე რეკლამის განთავსების ადგილების განსაზღვრა ან/და ამ ადგილებზე გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემა არ კრძალავს ამ ადგილების გამოყენებას 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის (სანიაღვრე არხები, წყლის და კანალიზაციის 

სისტემები, ელექტრო გადამცემი ხაზები და სხვა ხაზოვანი ნაგებობები) ობიექტების 

სამშენებლო (ახალი მშენებლობა, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი) 

სამუშაოებისათვის. აღნიშნულ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილება 

წარმოადგენს შესაბამის ნაწილში გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველს.   

 სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ---------------------- სამსახური.  სანებართვო პირობების 

დარღვევა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობისა და აუქციონში 

გამარჯვებულთან გაფორმებული ხელშეკრულების  შესაბამისად. 

  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმების 

შესახებ, ასევე მასში შესაბამისი ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის თაობაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს ნებართვის გამცემი.   ნებართვის მფლობელის მიერ გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის ფასის გადაუხდელობის ან არასრულად გადახდის 

შემთხვევაში, ნებართვის მფლობელს ეკისრება პირგასამტეხლო გადაუხდელი გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის ფასის 0.1%-ის ოდენობით, დარღვევის დღიდან 

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

 გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მხრიდან ცალმხრივად გაუქმების საფუძველია: 

 - გაფრთხილების მიუხედავად დაწესებულ ვადაში სანებართვო პირობების 

შეუსრულებლობა, მათ შორის, გაფრთხილების მიუხედავად სანებართვო პირობების 

განმეორებით დარღვევა; 

 - დაკისრებული პირგასამტეხლოს დაწესებულ ვადაში გადაუხდელობა; 

 - გაფრთხილების მიუხედავად, წინამდებარე წესის მოთხოვნების დარღვევა; 

 - უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ამა 

თუ იმ ადგილს (ადგილებს) მოეხსნა გარე რეკლამის განთავსების ადგილის სტატუსი; 

 - გარე რეკლამის განთავსების ადგილი საჭიროა კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის (სანიაღვრე არხები, წყლის და კანალიზაციის სისტემები, 

ელექტრო გადამცემი ხაზები და სხვა ხაზოვანი ნაგებობები) ობიექტების სამშენებლო 

(ახალი მშენებლობა, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი) 

სამუშაოებისათვის; 

 - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი. 

 ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:   

 ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

 ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

 ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  



 ნორმატიული აქტის მიღება პირდაპირ გავლენას არ მოახდენს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

 ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

 ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

 ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

 ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

 გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ 

სტანდარტებთან  

 გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

 ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

 დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

 დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

 ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

 დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

 ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

 ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

 ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

 ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 

 

 
 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2018 წლის --  ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად,  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge  08/09/2014; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016142) შეტანილი იქნას 

ცვლილება და  

1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 

მუხლის მე-3 პუნქტისა  და  ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის მე-13 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“ 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლის:  

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

      ,,1. ვებგვერდის ადმინისტრირებას ახორციელებს მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.“. 

ბ) მე-2 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

     ,,დ) ვებგვერდზე შემოსული წინადადებების და წერილების სისტემატიზაციას და 

გადაცემას მერისათვის;“ 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3  მუხლი მე-4  პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ბ)  ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირები;“ 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. მერიის სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული კერძო სამართლის  იურიდიული პირების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული საჯარო დაწესებულებების, მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების და ინტერნეტ-

რესურსების, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების, დაწესებულებების და ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის 

მოპოვებასა და მერიის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის მიწოდებას მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე განსათავსებლად.“ 

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. ინფორმაციის მიწოდების დროულობასა და უტყუარობაზე პასუხისმგებელია 

ინფორმაციის მიმწოდებელი, ხოლო ვებგვერდზე დროულ, შესაბამის განყოფილებაში 

(ქვეგანყოფილებაში) განთავსებასა და მიწოდებული ინფორმაციის რედაქტირებაზე მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახური. 

გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წყაროების გარდა სხვა წყაროდან 

მიღებული ინფორმაციის განთავსება ვებგვერდზე ხორციელდება მერის გადაწყვეტილების 

შესაბამისად.“ 

http://www.matsne.gov.ge/


5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,,მუხლი 5. ვებგვერდის ძირითადი სტრუქტურა 

 ვებგვერდის სტრუქტურის ძირითადი განყოფილებებია: 

ა) მთავარი; 

ბ) ქედის შესახებ; 

გ) საკრებულო; 

დ)  მერია; 

ე) გენდერული თანასწორობის საბჭო; 

ვ) საჯარო ინფორმაცია; 

ზ)პროგრამები/პროექტები; 

თ)აუქციონები/ტენდერები; 

ი)კონტაქტი.“ 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,,1. ქედის შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

ა) გეოგრაფია და ბუნება; 

ბ) სიმბოლიკა; 

გ) ტერიტორიული დაყოფა; 

დ) საპატიო ქედელები. 

2. საკრებულოს შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

ა) თავმჯდომარე; 

ბ) თავმჯდომარის მოადგილე; 

გ) საკრებულოს წევრები; 

დ)ფრაქციები; 

ე)  კომისიები; 

ვ) აპარატი; 

ზ) სამართლებრივი აქტები. 

3. მერიის შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

ა) მერი 

ბ)მერის მოადგილეები 

გ) სამსახურები 

დ)მერის წარმომადგენლები 

ე) მუნიციპალური ორგანიზაციები 

ვ) მერის სტრუქტურა 

4. გენდერული თანასწორობის საბჭოს შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ 

ქვეგანყოფილებებად: 

ა) საბჭოს შემადგენლობა; 

ბ) დებულება; 

         5. საჯარო ინფორმაციის შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

 ა) საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი; 

                   ბ)კანონმდებლობა; 

     გ) ანგარიში; 

                   დ) ბიუჯეტი. 

 6. პროგრამებისა და პროექტების შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

 ა) პროგრამები; 

      ბ) პროექტები. 

     7. აუქციონებისა და ტენდერების შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

     ა)აუქციონები; 

     ბ) ტენდერები. 

    8. კონტაქტის შესახებ განყოფილება იყოფა შემდეგ ქვეგანყოფილებებად: 

 ა) საკრებულო; 

 ბ)მერია. 



9.  ტურისტულ გზამკლევში განთავსებულია  შემდეგ ინფორმაცია: რა უნდა იცოდეთ 

(გეოგრაფია და ბუნება, ტურიზმი და მოგზაურობა, საინფორმაციო ცენტრი), სანახაობა (თაღოვანი 

ხიდები, ციხე-კოშკები, ღირსშესანიშნავი ადგილები), განთავსება (საოჯახო სასტუმროები, კოტეჯები) 

კვების ობიექტები (რესტორნები,კაფეები, სხვა), სპორტი და განათლება(სპორტი, განათლება), 

მედიცინა და ბანკები (სამედიცინო მომსახურება, ბანკები). 

10. გვერდით სივრცეებში თავსდება ზოგადი ინფორმაცია, ფოტო გალერეა, ვიდეო გალერეა, 

განცხადებები, ეელქტრონული პეტიცია,  სასარგებლო ბმულები და სხვა. 

 11. კონტაქტში თავსდება მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ელ. ფოსტის 

მისამართები, ტელეფონის ნომრები და სხვა საკონტაქტო მონაცემები.“ 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                      შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 1 სექტემბრის №23 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური 

ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  

წლის 1 სექტემბრის №23 დადგენილების ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში გამოყენებული 

ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების 

შესაბამისად უნდა მიეთითოს  „მერია“, ასევე ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიცილური 

ვებგვერდის www.keda.ge განახლებული პორტალი. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულებაში ორგანიზაციის 

სახელწოდების „გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად 

„მერია“-ს მითითება, ასევე ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიცილური ვებგვერდის 

განახლებულ პორტალთან www.keda.ge-სთან  შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად ,ცვლილება უნდა შევიდეს 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია 

ტერმინი ,,გამგეობა“. ასევე ვებგვერდის ძირითადი სტრუქტურა უნდა გაიწეროს 

ოფიცილური ვებგვერდის განახლებულ პორტალის შესაბამისად. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

http://www.keda.ge/
http://www.keda.ge/


ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

http://www.keda.ge/


 

 

 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 

განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 



 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  №-- 

                                                                  ივლისი  2018 წელი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად,  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

25 მარტის №5 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge   28/03/2016,  სარეგისტრაციო კოდი: 

010250000.35.134.016192) შეტანილ იქნას  ცვლილება და დადგენილების: 

1. სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის მერისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

2. პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,, 1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

ამომრჩევლებისთვის ანგარიშის წარდგენისა და ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების გამართვის 

წესი განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წევრის (შემდგომში – 

გამგებელი) მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მომზადების, ამომრჩეველთათვის წარდგენის, 

საჯარო შეხვედრების გამართვისა და ანგარიშის გამოქვეყნების წესს.“ 

3.  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,, მუხლი 2. მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მომზადება და ქედის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებისათვის წარდგენა 

1. მერი  ვალდებულია ამომრჩეველს წარუდგინოს ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, 

წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა. 

2. მერის ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას მერის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 

3. საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მომზადების 

მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინსიტრაციული სამსახური (შემდგომში - 

ადმინისტრაციული სამსახური) იწყებს მუშაობას და ამზადებს ანგარიშს ყოველი წლის სექტემბრის 

თვეში. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ყველა სამსახური და მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში 

არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან არაუგვიანეს ყოველი წლის 15 

სექტემბრისა ადმინისტრაციულ სამსახურს მიაწოდოს ინფორმაცია განხორციელებული, მიმდინარე და 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. 

5. ადმინისტრაციული სამსახური ვალდებულია  არაუგვიანეს ყოველი წლის პირველი 

ოქტომბრისა სამსახურებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილი 

ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და ანალიზის საფუძველზე მოამზადოს მუნიციპალიტეტის მერის 

http://www.matsne.gov.ge/


ანგარიში განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი (განსახორციელებელი) ღონისძიებების 

შესახებ და წარუდგინოს მერს განსახილველად.  

6. ადმინსიტრაციული სამსახური მერის შენიშვნების გათვალისწინებით არაუგვინეს ყოველი 

წლის 5 ოქტომბრისა ამზადებს ანგარიშის საბოლოო სახეს, მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით 

გეგმავს საჯარო შეხვედრების გრაფიკს (არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა) და უზრუნველყოფს საჯარო 

შეხვედრების შესახებ ინფორმაციის შემუშავებას, გამოქვეყნებასა და ხელმისაწვდომობას. 

7. მერის საჯარო შეხვედრების გამართვის შესახებ ინფორმაცია  წინასწარ, 7 დღით ადრე მაინც, 

უნდა გამოქვეყნდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიაციალურ ვებგვერდზე www.keda.ge. ინფორმაცია, 

აგრეთვე უნდა განთავსდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. 

8. მერი მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშს ამომრჩეველს წარუდგენს 

საჯარო შეხვედრებზე, რომელთა რაოდენობა, გამართვის ადგილი და დრო განისაზღვრება მერის მიერ. 

საჯარო შეხვედრების რაოდენობის განსაზღვრისას გაითვალისწინება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, საჯარო შეხვედრებზე მოსახლეობის დასწრების 

ინტენსივობა და მოსახლეობის დაინტერესების ხარისხი; 

9. მერი უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრები მოაწყოს და 

წარუდგინოს მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ ნებისმიერ დროს, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ, გარდა კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“ 

4. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,, 1. მერისა და საკრებულოს წევრის მიერ წარდგენილი ანგარიშები ოფიციალურად ქვეყნდება  

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.keda.ge  ანგარიშის წარდგენიდან 10 დღის 

ვადაში.“ 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                         შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი      ბ ა რ ა თ ი 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

25 მარტი №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების 

მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტი №5 დადგენილების ადგილობრივი 

თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში 

გამოყენებული ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი 

ნორმების შესაბამისად უნდა მიეთითოს  „მერია“. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესში ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი 

სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად „მერია“-ს მითითება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ცვლილება უნდა შევიდეს 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია ტერმინი 

,,გამგეობა“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  



დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 

 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 
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ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის 

№13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“   ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  №-- 

 ივლისი  2018 წელი 

დაბა ქედა 

 

                                                                                                  

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად,  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის 

№13 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge  16/06/2015; სარეგისტრაციო კოდი 

010250020.35.134.016176) დამტკიცებულ დანართში შეტანილ იქნას  შემდეგი სახის 

ცვლილება: 

1. დანართის მე-3 მუხლის:  

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერია.“ 

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,3. სპეციალურ გამოკვლევას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახური ან კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

განსაზღვრული ფიზიკური ან/და იურიდიული პირები, ხელშეკრულების საფუძველზე.“ 

2. დანართის მე-4 მუხლის: 

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,4. მოვლითი ჭრებით მიღებული მერქნული რესურსის განლაგება ხდება  ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, ხოლო განკარგვა ან გასხვისება  ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და ამ წესის 

შესაბამისად.“ 

ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,7. მოვლითი ჭრა ხორციელდება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ.“ 

3. დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

http://www.matsne.gov.ge/


,,მუხლი 7. მოვლითი ჭრებისას მოსაჭრელი ხეების მონიშვნა და უბნის გამოყოფა 

1. მოვლითი ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით ხეების ერთეულად მონიშვნა  

ან/და ჭრა ხორციელდება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ. 

2. ამ   წესის   მე-4   მუხლის   პირველი   პუნქტის   „ა“,   „ბ“,   „გ“   „დ“   და   „ვ“   

ქვეპუნქტებით   გათვალისწინებული შემთხვევებისას, წარმოებს ხეების აღრიცხვა და 

მოსაჭრელი ხეების უბნის გამოყოფა. 

3. მოსაჭრელი ხეების უბნის მონიშვნამდე განისაზღვრება მოსაჭრელი ხეების უბნის 

მონიშვნას დასაქვემდებარებელი ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე 

ნარგავების რომელიმე უბანი  და  მოსაპოვებელი  ხეების  მოცულობა  მწვანე ნარგავების 

აღრიცხვის მასალების და მწვანე ნარგავების ფაქტობრივი მდგომარეობის საფუძველზე, 

ხოლო მასალების არარსებობის შემთხვევაში – მწვანე ნარგავების ფაქტობრივი 

მდგომარეობის მიხედვით. 

4. ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნით (ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული გეგმის მიხედვით) ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით ხდება მწვანე ნარგავების უბნებად დაყოფა 

(ზონირება). 

5. ამ  წესის მე-4  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე’’ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევისას ხეების მონიშვნა ხორციელდება  მოსაჭრელი ხეების ერთეულად მონიშვნის 

გზით. 

6. მოსაჭრელი ხეების მონიშვნისას ძირობრივ აღრიცხვას ექვემდებარება 8 სმ და მეტი 

ტაქსაციური დიამეტრის ხეები (თითოეული ხის მოცულობის მიხედვით). ხეებს  ფესვის 

ყელთან მდგრადი  საღებავით   ეწერება   რიგითი   ნომერი,   ჭრაში დანიშნულ ხეებზე 

თვალთახედვის არეში (მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 1,7 მეტრამდე სიმაღლეზე) 

კეთდება მონიშვნა მკვეთრი ფერის საღებავით.  ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით 

შეიძლება შემოღებული იქნეს მოსაჭრელი ხეების მონიშნვის დამღის სპეციალური ფორმა. 

7. მწვანე ნარგავებზე მოსაჭრელი ხეების აღრიცხვის სამუშაოების შეთანხმება ხდება 

აღრიცხვის სამუშაოების დამთავრების  შემდეგ. შეთანხმება ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერთან ან ქედის მუნიციპალიტეტის მერისს მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფთან. შეთანხმებით  

დგინდება ხეების  შესაბამისობა აღრიცხვის უწყისში  ასახული  მონაცემებთან, სხვაობის 

გამოვლენის შემთხვევაში, გადამოწმებას ექვემდებარება ჭრაში დანიშნული ყველა ხე. 

8. აღრიცხვის უწყისის ერთი ეგზემპლარი ინახება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურში, ხოლო მეორე ჭრის განმახორციელებელ ფიზიკურ 

ან იურიდიულ პირთან. 

9. ჭრა არ ხორციელდება, როდესაც აღრიცხვის უწყისში ხეების მოცულობა არ 

შეესაბამება ხეების ფაქტობრივ მოცულობას. ასეთ შემთხვევაში ჭრა ხორციელდება ახალი 

აღრიცხვის უწყისის საფუძველზე. 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 

მწვანე ნარგავებზე მოსაჭრელი ხეების აღრიცხვის სამუშაოების შეთანხმება ხდება თითოეულ 

მწვანე ნარგავების აღრიცხვის სამუშაოების დამთავრების შემდეგ. შეთანხმებით დგინდება 

ჭრაში დანიშნული ხეების  შესაბამისობა აღრიცხვის უწყისში  ასახულ მონაცემებთან, 



სხვაობის  გამოვლენის  შემთხვევაში გადამოწმებას ექვემდებარება ჭრაში დანიშნული ყველა 

ხე.” 

4. დანართის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ბიოლოგიური,   ქიმიური   და   სხვა   სპეციალური   საშუალებებით   მწვანე   

ნარგავების   მოვლა   ხორციელდება სპეციალური  გამოკვლევების  საფუძველზე  დასახულ  

ღონისძიებათა მიხედვით, გამოკვლევას ატარებს  ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან 

ხელშეკრულების საფუძველზე ფიზიკური ან იურიდიული პირი.“ 

5. დანართის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,3. დაგეგმილ  ტერიტორიაზე  უნდა  შედგეს  მწვანე  ნარგავების  აღდგენისა  და  

გაშენების  პროექტი,  რომელსაც ადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახური ან ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.“ 

6. დანართის მე-13 მუხლის: 

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. სპეციალური  ჭრა ხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ, ქედის მუნიციპალიტეტის 

ინიციატივით ან დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე. 

 ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,3. სპეციალური ჭრით მიღებული მერქნული რესურსის განლაგება ან გადაცემა ხდება 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, ამ წესის მე-18 მუხლის შესაბამისად.“ 

7. დანართის მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 ,,4. აღრიცხვის უწყისის ერთი ეგზემპლარი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურში ინახება, ხოლო მეორე ეგზემპლარი ჭრის 

განმახორციელებელ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირთან.“ 

8. დანართის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ამ წესის მიზნებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე 

ნარგავები შესაძლებელია დაიყოს და დაინომროს უბნებად, ქედის მუნიციპალიტეტის  მერის 

ბრძანებით.“ 

9. დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 17. მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად 

მოპოვებული ან ჩამორთმეული   ან/და   ინსპექტირებით   გამოვლენილი  უკანონოდ  

მოპოვებული  მწვანე  ნარგავების გასხვისება ან განკარგვა 

1. მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ან 

ჩამორთმეული  ან/და  ინსპექტირებისას  გამოვლენილი  უკანონოდ მოპოვებული  მწვანე 

ნარგავები  (ფუნქციადაკარგული მწვანე ნარგავები-საშეშე ან/და სამასალე მერქანი)  

წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მწვანე ნარგავები ეკონომიკური 

განვითარების სამსახურის  მიერ შეიძლება დასაწყობდეს საამისოდ სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილას. 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს უფლება 

აქვს ამ  მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული  ფუნქცია დაკარგული მწვანე ნარგავები - 

საშეშე ან/და სამასალე მერქანი  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 121-ე 



მუხლით დადგენილი გასხვისების წესის და ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი  

ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით შექმნილი შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის ოქმის  

საფუძველზე  უსასყიდლოდ (საშეშე  ან/და სამასალე მერქნად)   გადასცეს იურიდიულ პირს 

ან ფიზიკურ პირებს, მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია შექმნას სამუშაო ჯგუფი და 

განსაზღვროს  მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული   

ჩამორთმეული  ან/და  ინსპექტირებისას გამოვლენილი  უკანონოდ მოპოვებული ფუნქცია 

დაკარგული მწვანე ნარგავების - საშეშე ან/და სამასალე მერქნის (გასხვისების) გადაცემის 

წესი, მიმღები პირების კატეგორიები, აღნიშნული ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებული 

სხვა პროცედურები. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სახელწოდება, 

საქმიანობის წესი და უფლებამოსილებები განისაზღვრება   ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანებით. 

6. ამ მუხლის პირველი პუნქტში აღნიშნული მწვანე  ნარგავების განკარგვა ხდება  

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილი წესით. 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური  

უზრუნველყოფს გადასაცემი ფუნქცია დაკარგული მწვანე ნარგავების - საშეშე ან/და სამასალე 

მერქნის ტრანსპორტირებას საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიამდე.“ 

10. დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. აღრიცხვის უწყისს ადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახური.“ 

11. დანართის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. ხეების გადარგვა ხორციელდება ქედი მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 

განვითარების სამსახურის  მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.“ 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                         შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის 

№13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 დადგენილების ადგილობრივი 

თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, 

დადგენილებაში გამოყენებული ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, 

მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად უნდა მიეთითოს  „მერია“. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 

წესში  ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი 

ნორმების შესაბამისად „მერია“-ს მითითება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად ,ცვლილება უნდა შევიდეს 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია 

ტერმინი ,,გამგეობა“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  



დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 

 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო 

მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შასახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“    

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება  №-- 

 

 ივლისი  2018 წელი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად,  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge   03/08/2016,  

სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016198) შეტანილ იქნას ცვლილება  და  

1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ 

2. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1.  

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის საჯარო 

მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმა, თანახმად დანართი №1-ისა.“ 

3.  დადგენილებით დამტიცებული დანართი №1-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმა“ 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                            შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


 

განმარტებითი ბარათი 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11  

დადგენილების ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში გამოყენებული ორგანიზაციის 

სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად 

უნდა მიეთითოს  „მერია“. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაო აღწერილობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის  №11 დადგენილებაში  ორგანიზაციის სახელწოდების 

„გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად „მერია“-ს 

მითითება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ცვლილება უნდა შევიდეს 

დადგენილებასა და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ 

სათაურში/მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია ტერმინი ,,გამგეობა“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  



დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 
 

 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,, ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,სკოლამდელი განათლების და 

სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და 

შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  

წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 
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საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,სკოლამდელი განათლების და 

სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და 

შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  

წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -

ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“   ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 

განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2018 წლის --  ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად,  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებით 

(www.matsne.gov.ge  03/10/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016226) 

დამტკიცებულ დანართში შეტანილ იქნას  ცვლილება და დანართის მე-2 მუხლის მე-2 

პუნქტის ,,რ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,რ) სტრუქტურული ერთეული − ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს დაწესებულებების ავტორიზაციას და 

ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების მიზნით მონიტორინგს, შეფასებას და 

ანგარიშგებას“. 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    შუქრი თურმანიძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


 

 

 

 

 

 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი      ბ ა რ ა თ ი 

 

,, ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,, ,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო 

მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების 

სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 

სექტემბრის №18  დადგენილების ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში გამოყენებული 

ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების 

შესაბამისად უნდა მიეთითოს  „მერია“. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

,,სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და 

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18  დადგენილებაში 

ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების 

შესაბამისად „მერია“-ს მითითება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ცვლილება უნდა შევიდეს 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია 

ტერმინი ,,გამგეობა“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  



ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 

საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,, ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად 

გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 29 სექტემბრის №18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე. 

2.  განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2018 წლის  23 აგვისტო. 

4.  ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან 

დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ 

ექვემდებარება  ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge)  . 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

http://www.keda.ge/


 

ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“   ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან 

დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული 

შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 22 

აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 ივნისს 

დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 

ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 

ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“    ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის 

თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №-- 

2018 წლის -- აგვისტო 

დაბა ქედა 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge   15/06/2017,  სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.35.134.016213) შეტანილ იქნას ცვლილება  

და  

1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ 

2. დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 

ინფორმაციის ნუსხა თანახმად დანართი №2-ისა.“ 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ეს დადგენილება განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოში (შემდგომში 

– მუნიციპალიტეტი) საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესს, საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტსა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 

ინფორმაციის ნუსხას (შემდგომში – ნუსხა).“ 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-4 მუხლის:  

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს  მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 

(www.keda.ge) მითითებულ მერიისა და საკრებულოს ელექტრონულ ფოსტაზე წერილობითი განცხადების 

წარდგენით. 

ბ)  მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის/საკრებულოს ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსულ განცხადებას  

მიღების დღესვე არეგისტრირებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საქმისწარმოების განყოფილება/საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების და საორგანიზაციო განყოფილება 

და რეგისტრაციაში გატარების დადასტურებას (რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით) უგზავნის 

განმცხადებელს ტელეფონის ნომერზე, თუ ის მითითებულია განცხადებაში, ან შესაბამისი ელექტრონული 

ფოსტის მისამართზე.“ 

ბ)  მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,6. ელექტრონულად მომზადებული ინფორმაციის დამუშავება/მომზადების შემდგომ, მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/საკრებულოს აპარატის უფროსი წერილობითი სახით ადასტურებს 

ინფორმაციის გაცემას ან უარს აცხადებს ინფორმაციის გაცემაზე, რაც საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ვადების დაცვით ელექტრონულად ეცნობება განმცხადებელს.“ 

5. დადგენილებით დამტიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა 

1 . ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ 

№ ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები 

1.1  მერიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

1.2 მერიისა და მისი სტრუქტურული განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

http://www.matsne.gov.ge/


ერთეულების  საქმიანობის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი აქტები (დებულება, შინაგანაწესი) 

1.3 მერიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად 

1.4 
მერიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები 

და სამოქმედო გეგმები  
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

1.5 

მერიის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია: 

სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები 

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

1.6 

მერიის და მისი სტრუქტურული ერთეულების მისამართი, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის 

ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების 

ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, 

ცხელი ხაზის ნომერი 

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი 

2.1 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) 

სახელი, გვარი, თანამდებობა,  სამსახურის ელექტრონული 

ფოსტა,  სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები 

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

2.2 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები 
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

2.3 

საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის 

წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული 

ყოველწლიური ანგარიში 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

2.4 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე 

და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ 

ზოგადი სტატისტიკა 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

3. ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ 

3.1 

გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, 

კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ 

პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი 

და პროცედურა 

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

3.2 
ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს 

ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესები 
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

3.3 
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, 

აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

4. ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და  ქონების პრივატიზების შესახებ 

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად 

4.2 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში 

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, 

შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა 

და გადარიცხული თანხების მითითებით 

ქვეყნდება კვარტალურად 

4.3 
ინფორმაცია თვითმმართველობის ქონების გასხვისებისა და 

სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 
ქვეყნდება კვარტალურად 

5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ 

5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად 

5.2 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი 

ჯამით) 

ქვეყნდება კვარტალურად და 

ყოველწლიურად 

5.3 

ინფორმაცია გაცემული შრომითი გასამრჯელოს 

კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე 

(ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 

ქვეყნდება კვარტალურად 

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე ქვეყნდება კვარტალურად 



გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის 

პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 

(ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ 

განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 

5.5 
ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

ჩამონათვალი მოდელის მითითებით 
ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.6 
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის 

შესახებ ჯამურად 
ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.7 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ 

მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 

ინფორმაცია  ჯამურად 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.8 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.9 

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე 

(საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები)  გაწეული 

სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.10 

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო 

ერთეულების  მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის 

გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, 

კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.11 

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, 

გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და 

გადარიცხული ოდენობა 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.12 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული 

ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის 

გამოყოფილი თანხების  შესახებ ინფორმაცია 

ქვეყნდება ყოველწლიურად 

5.13 

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კო-

დექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი 

თანხების  შესახებ 

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ 

ძალაში შესვლიდან 10 დღეში 

6. სამართლებრივი აქტები 

6.1 

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის 

დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს 

საქმიანობასთან 

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში 

6.2 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, 

ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, 

საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში 

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია 

7.1 

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და 

საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და 

რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ 

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში 

 
მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი      ბ ა რ ა თ ი 

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  

პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილების ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში გამოყენებული ორგანიზაციის 

სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად უნდა მიეთითოს  

„მერია“, ასევე ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის www.keda.ge განახლებული პორტალი. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესში, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნის სტანდარტსა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხაში 

ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად 

„მერია“-ს მითითება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ცვლილება უნდა შევიდეს დადგენილებით 

დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში/სათაურში, სადაც გამოყენებულია ტერმინი ,,გამგეობა“.  

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/დაექსპერტის 

შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე ამირან დევაძე. 

http://www.keda.ge/
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2016  წლის  -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული მოძრავი  ქონების  

პირდაპირი განკარგვის წესით  თხოვების უფლებით  შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო 

საწარმო“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

122-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-5 პუნქტისა და საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებული 

,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 

გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 

საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების“ 21-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის,  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-4  

პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (ლევან გორგილაძეს) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, თხოვების უფლებით 5 (ხუთი) წლის ვადით შ.პ.ს. ,,ავტოსატრანსპორტო 

საწარმო“-ს (ს/კ 2467544150) გადასცეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 

(ცხრა) ერთეული მოძრავი ქონება, კერძოდ შემდეგი ავტომობილი: 

 ა) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206727, 

სახელმწიფო ნომერი:BC-885-BF; 

 ბ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206749, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-882-BF; 

 გ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206761, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-886-BF; 

 დ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206802, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-881-BF; 

 ე) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206810, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-884-BF; 

 ვ) VAZ, LADA 21214 სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206755, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-887-BF; 

 ზ) VAZ, LADA 21214 სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206736, 

სახელმწიფო ნომერი: BC-883-BF; 



 თ) VAZ, 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2208708, სახელმწიფო 

ნომერი: ND-767-ND; 

 ი) UAZ 374195, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTT374195G1204824-

374100G0483749, სახელმწიფო ნომერი: XK-676-KX. 

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მ. სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 
 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული მოძრავი  ქონების  პირდაპირი 

განკარგვის წესით  თხოვების უფლებით  შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების  პროექტის შესახებ 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-5-ე, პუნქტისა და 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებული 

,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, 

საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი 

საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების“ 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის,  22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5   პუნქტების შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის  მერისთვის თანხმობის მიცემა, რათა მან განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლების თხოვების 

ფორმით 2 წლის ვადით  შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის გადაცემა. სწორედ ამ 

მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ შესაბამისი მოთხოვნით, 

სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების პროექტით  და თანდართული საქმის მასალებით 

მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და 

მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი 

საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილების დაწესებულ მოთხოვნების შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის მიღება. რომელის მიღებაც  უზრუნველყოფს 

ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების 

სამართლებრივ რეგულაციას. 

გადასაცემი ქონება განკუთვნილი არის სოფლის ამბულატორიებიათვის მათი 

ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული  მოძრავი  ქონების, კერძოდ  შემდეგი ავტომობილების: 

 ა) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206727, სახელმწიფო 

ნომერი:BC-885-BF; 

 ბ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206749, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-882-BF; 

 გ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206761, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-886-BF; 

 დ) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140F2206802, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-881-BF; 

 ე) VAZ, LADA 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206810, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-884-BF; 



 ვ) VAZ, LADA 21214 სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206755, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-887-BF; 

 ზ) VAZ, LADA 21214 სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2206736, სახელმწიფო 

ნომერი: BC-883-BF; 

 თ) VAZ, 21214, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTA212140E2208708, სახელმწიფო ნომერი: 

ND-767-ND; 

 ი) UAZ 374195, სატრ. საშ. სარეგისტრაციო ნომერი: XTT374195G1204824-374100G0483749, 

სახელმწიფო ნომერი: XK-676-KX. 

 შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის (ს/კ 2467544150)  პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სარგებლობის უფლებით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, თხოვების უფლებით გადაცემაზე  ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემა, რათა ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა 

ორგანომ განახორციელოს აღნიშნული ქონების შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ შესაბამისი ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის 

მომზადება. 

ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს შემჭიდროვებულ 

ვადებში რათა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თანხმობის შემდეგ, განახორციელოს აღნიშნული ქონების გადაცემა 

ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება: 

ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების  გამოყოფას.  

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.  

ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას  არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი (სულიკო 

ბოლქვაძე)  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2018  წლის  -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს ,,ქედის 

წყალკანალი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის  მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

122-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და 

,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 

გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 

საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 

დადგენილებით დამტკიცებული 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (ლევან გორგილაძე)  

თანდართული დანართი №1-ის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 3 (სამი) ერთეული უძრავი ქონების (მილსადენის, სასმელი წყლის მაგისტრალის) 

პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს ,,ქედის წყალკანალი“-სათვის უვადო - მისი არსებობის 

პერიოდით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს. 

4. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მ. სალაძემ. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 

ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 

№358). 

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

 



 

 

 

 

დანართი №1 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

  სასმელი  წყლით მომარაგების ხაზოვანი ნაგებობების  

მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი 

 

 
№ 

 

ობიექტის 

ტიპი და 

აღწერა   

სასმელი წყლის 

მილსადენის 

(მაგისტრალის) 

მისამართი, 

დაფარვის ზონა 

 

სასმელი 

წყლის 

მილსადენის 

(მაგისტრალის)  

სიგრძე, 

გრძივი მეტრი 

 

საკადასტრო 

კოდი 

ქონების 

საერთო 

საბალანსო 

ღირებულება 

(ლარი)  

 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 

1 მილსადენი, 

წყლის 

(სასმელი) 

მაგისტრალი 

 

 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი, 

სოფლები: 

ზესოფელი, 

გულები, ხუნკუდა 

948.09 21.00.143 

604388.72 

 

 

2 

 

7933.57 

 

21.00.536 
 

3 
 

448.4 

 

20.00.394 
 

ჯამი 9330,06  604388.72  

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი

            ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს ,,ქედის 
წყალკანალი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  
გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ: 
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი: 

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და 
,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, 
საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 
ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 
დეკემბრის №669 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუქტების შესაბამისად  ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების  შპს ,,ქედის წყალკანალი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, 
უვადო  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის პროცედურებს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, 
სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილების დაწესებულ 
მოთხოვნების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის 
მიღება. რომელის მიღებაც  უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 
მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას.

ასევე გაგიმარტავთ, სასმელი წყლის მაგისტრალის გამართული და ეფექტური 
მუშაობისათვის, ასევე მოვლა-პატრონობისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ ეტაპზე 3 (სამი) 
ერთეული მილსადენი რომელთა საერთო სიგრძე შეადგენს 9330,06 გრძივ მეტრს, საბალანსო 
ღირებულებით 604388.72 (ექვსასოთხიათას სამასოთხმოცდარვა ლარი და 72 თეთრი) ლარს, 
სარგებლობის - უზუფრუქტის უფლებით გადაცემული იქნას შპს ,,ქედის წყალკანალი“- სათვის, 
რომელიც თანახმა არის აღნიშნული ქონების მიღებაზე და საჭირო სარემონტო-სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ჩატარების თაობაზე, რაც დადებითად წაადგება ჩვენი სოფლების მოსახლეობას უხვი 
მოსავლის მიღების მიზნით. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის შესაბამისად ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას, 
კერძოდ მერისათვის თანხმობის მიცემა ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ.

წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება 3 (სამი) ერთეული 
მილსადენის გადაცემა შპს ,,ქედის წყალკანალი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, მისი 
არსებობის ვადით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით კერძოდ: 

1. მილსადენი საკადასტრო კოდით - 21 00 536 დაფარვის ზონა:  ქედის მუნიციპალიტეტი 
ბეთლემი, ზესოფელი, გულები, ხუნკუდა. (7933,57 მ.);

2. მილსადენი საკადასტრო კოდით - 21 00 143  დაფარვის ზონა:  ქედის მუნიციპალიტეტი 
ბეთლემი, ზესოფელი, გულები, ხუნკუდა. (948,09 მ.);

3. მილსადენი საკადასტრო კოდით - 21 00 394 დაფარვის ზონა:  ქედის მუნიციპალიტეტი 
ბეთლემი, ზესოფელი, გულები, ხუნკუდა. (448,4მ.). 



ბ) ინდივიდუალური აქტის  ფინანსური დასაბუთება: 
ბ.ა) ინდივიდუალური  აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას. 
ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 
ბ.გ) ინდივიდუალური  აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 
ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 
ინდივიდუალური  აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. 
ბ.ვ) ინდივიდუალური  აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: 
ინდივიდუალური  აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის დაწესებას. 
გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან: 
ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

საკადრო საკითხთა განყოფილება. 
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის 

განყოფილება (თ. ბერიძე). 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 





















პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2018 წლის -- ივლისი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის გენდერული
თანასწორობის ხელშეწყობის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის

დამტკიცების შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 
მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის გათვალისიწინებით და საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ        
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 
თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახურის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 თებერვლის 
№12 განკარგულება.

3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს.
4. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ
5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის რაიონულ 
სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარ                                       შუქრი თურმანიძე



დანართი №1                                                                                                                                                                              
 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული სამსახურის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 
 მიზნობრივი პროგრამა

2018 წლისათვის
ზომის ერთეული ლარი

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

 „გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობის პროგრამა“

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:
„01 მარტი“ 2018წ.

„31 დეკემბერი“ 2018წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

5300 (ხუთიათას სამასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი.
 
4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი – 5300 (ხუთიათას სამასი ლარი და 
00 თეთრი) ლარი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

6. ფინანსური ანგარიშსწორების განხორციელების წესი.
      1) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.
      2) წერილობითი მოთხოვნა.
      3) მიღება-ჩაბარების აქტი.
      4) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი 
საგადასახადო  (საანგარიშსწორებო) დოკუმენტაცია.

7. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის 
საფუძველზეც დგება პროგრამა:

პროგრამა შემუშავებულია ,,ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ 
ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
მთავრობის 2016 წლის 21 ივლისის N 341 დადგენილების შესაბამისად.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა 
გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, 
მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები, როგორიცაა ქალთა და მამაკაცთა 
თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, ოჯახში ძალადობა, გენდერული 
დისბალანსი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. 



ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევები მოწმობს, რომ ოჯახში ყოველი მე-11 ქალი 
ძალადობის მსხვერპლია და ქალთა 35% აცხადებს რომ განუცდია მეუღლის მხრიდან 
მაკონტროლებელი ქცევა. განსაკუთრებით პრობლემატურია, რომ ქალთა დიდ ნაწილს 
მიაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახური საკითხია და ოჯახშივე უნდა მოგვარდეს, რასაც 
არც თუ ისე იშვიათად სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.

მიუხედავად ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის გაუმჯობესებისაა, ქედის 
მუნიციპალიტეტში ქალები არ არიან ჯეროვნად ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

გენდერული დისბალანსი დაბადებისას ქალთა დისკრიმინაციის მაჩვენებელია და 
სქესთა შორის დარღვეული ბალანსის მიხედვით საქართველო იმ ქვეყნების ჯუფში ხვდება, 
სადაც გოგონები დაკარგულნი არიან დაბადებისას.

ზემოხსენებული პრობლემებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა 
წინამდებარე პროგრამის მომზადება და აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობის გაგრძელება. 
შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
და საინფორმაციო პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ 
წარმოჩენას, უფლებასმოსილებას, პასუხისმგებლობასა და თანასწორ მონაწილეობას 
საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებების, თავისუფლებებისა და 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობასა და 
გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

№ პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1

საჯარო და კერძო სფეროში 
თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნა. 
გენდერული თანასწორობის შესახებ 

ცნობიერების ამაღლება, რომელიც გულისხმობს 
ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმოჩენას, 

უფლებასმოსიელბას, პასუხისმგებლობასა და 
თანასწორ მონაწილეობას პირადი და 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

-  მიზნობრივი სეგმენტების წევრთა 
სოციალური გაბედულობა საკუთარი 
ინტერესების გარკვევისა და დაცულობის 
დონის ზრდა;
- მიზნობრივი სეგმენტების წვდომის ზრდა 
მათთვის საჭირო ინფორმაციაზე;
- ოჯახური ძალადობისა და გენდერული 
ჩაგვრის რაოდენობის შემცირება;
- ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა წარმომადგენლების  ინფორმირება 
გენდერული თანასწორობის სფეროში 
სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ, მათ 
საქმიანობაში  გენდერული თანასწორობის 
პრინციპების გამოყენება.

9. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ
ძირითადი ქედის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი

დამატებითი X 5300 X X 5300
სულ 000 5300



ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

№
ღონისძიებების 
ჩამონათვალი

შესრულების 
დრო

პასუხისმგებელი თანხა შენიშვნა

1
,,ახალგაზრდა 

გოგონათა 
საერთაშორისო დღე“.

ოქტომბერი
ადმინისტრაციული

სამსახური
171,72

ამ დღის აღნიშვნა მიზნად 
ისახავს გოგონათა უფლებების 

აღიარებასა და დაცვას, 
განათლების ხელშეწყობას, 

მათი შესაძლებლობების 
გაზრდას.

2
,,ტოლერანტობის 

საერთაშორისო დღე“
ნოემბერი

ადმინისტრაციული
სამსახური

567

მისი მიზანია 
არატოლერანტობისა და 

დისკრიმინაციის საფრთხეებზე 
საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება.

3
საინფორმაციო 
კამპანია ,,არა 
ძალადობას“

ნოემბერი
ადმინისტრაციული

სამსახური
561,6

კამპანიის მიზანია 
საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება ოჯახში ძალადობის 
შესახებ და ამ პრობლემის 

დასაძლევად საზოგადოების 
ჩართულობის აუცილებლობის 
ხაზგასმა. კამპანიის ფარგლებში 

დაგეგმილი სხვადასხვა 
ღონისძიების მეშვეობით 
მოხდება საზოგადოების 

ინფორმირება იმის შესახებ, რომ  
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს 

კანონი იცავს, ხოლო 
მოძალადეები კანონით ისჯებიან.

4

,,ფორთოხლისფერი 
მსოფლიო - შეწყვიტე 
ძალადობა ქალებისა 

და გოგონების 
მიმართ!“

ნოემბერი
ადმინისტრაციული

სამსახური
417,42

მსოფლიო გენდერული 
უთანასწორობის წინააღმდეგ- 

ქალებისა და გოგონების 
წინააღმდეგ მიმართულ 
ძალადობებზე და მათი 

აღმოფხვრის გზებზე 
ინფორმაცის მიწოდება.

5
,,ჩვენ პატივს ვცემთ 

განსხვავებულს“
პერიოდული

ადმინისტრაციული
სამსახური

642,6
თანასწორობის პრინციპები და 

გენდერული ნიშნით 
დისკრიმინაციის აკრძალვა.

6
ქორწინება ადრეულ 

ასკში და მისი 
შედეგები

პერიოდული
ადმინისტრაციული

სამსახური
318,6

საზოგადოებისათვის 
ინფორმაციის მიწოდება 

ნაადრევი ქორწინების შესაძლო 
რისკებზე და უარყოფით 

მხარეებზე.

7

ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე 

საგანმანათლებლო-
საინფორმაციო 

ტრენინგ/სემინარების 
ჩატარება

პერიოდული
ადმინისტრაციული

სამსახური
318,6

ქალებისა და გოგონების 
წინააღმდეგ მიმართულ 
ძალადობებზე და მათი 

აღმოფხვრის გზებზე 
ინფორმაცის მიწოდება.



8 ,,გენდერის საათი“ პეროიდული
ადმინისტრაციული

სამსახური
318,6

ადგილობრივი მოსახლეობის, 
საზოგადოების გაერთიანება 

ქალთა და მამაკაცთა 
თანასწორობის პრინციპების 

დასაცავად, გენდერულ 
თანასწორობაზე მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლება.

9
,,ქალის როლი 

საზოგადოებრივ 
ცხოვრებში“

პერიოდული
ადმინისტრაციული

სამსახური
183,6

წარმატებული ქალების ისტორია 
და მათი გამოცდლების 

გაზიარება.

10
,,როგორ ვაქციოთ 
იდეა პროექტად”

წლის 
განმავლობაში

ადმინისტრაციული
სამსახური

1325,26

ნებისმიერი ახალი პროექტის 
განხორციელებამდე, 

აუცილებელია, მომზადდეს 
დეტალურად დამუშავებული 

დოკუმენტაცია, სადაც ზუსტად 
განსაზღვრავ პროექტის არსს, 
მიზანს, ადამინურ რესურსს, 
დროს და ხარჯებს.  მიზანი: 

ტრენინგი შედგება ორი, 
ერთმანეთთან დაკავშირებული 

მაგრამ დამოუკიდებელი 
მოდულისაგან, რომელთა მიზანს 
(ცალ-ცალკე და ერთობლიობაში) 

წარმოადგენს 
მონაწილეებისათვის 

თანამედროვე საპროექტო 
დოკუმენტაციის შედგენის, 

პროექტის მონიტორინგისა და 
შეფასების წესების, აგრეთვე 

ანგარიშგების პრინციპებისა და 
ტიპების შესახებ ცოდინის 

გადაცემა.

11
გაუთვალისწინებელი 

ღონისძიებები
წლის 

განმავლობაში
ადმინისტრაციული

სამსახური
475

10. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში განსახორციელებელი 
სახელმწიფო შესყიდვები:
                   

№ შესყიდვის ობიექტის 
დასახელება და მოკლე 

აღწერა

შესყიდვის 
განხორციელების 

ვადები

შესყიდვის 
განხორციელების 

ფორმა

შესყიდვის 
დაგეგმილი 

თანხა

შენიშვნა

1 საჩუქრებისა და 
მომსახურების შესყიდვა

2018 წელი
ელექტრონული 

ტენდერი
5300 ლარი



განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამის 
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის - 
განკარგულების  პროექტის შესახებ.

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ: 
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი: 
ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია ადმინისტრაციული სამსახურის 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის (5300 ლარი) ფინანსური უზრუნველყოფის 
მიზნობრივი პროგრამით  გათვალისწინებული ღონისძიებების ელექტრონული ტენდერის 
შესყიდვის შედეგად მიღებული ეკონომია, რომელიც შეადგენს 1325,26 ლარს (იხ დანართი 1), 
რომლის საფუძველზე დაიგეგმა ახალი ღონისძიება და საჭიროა განხორციელდეს ცვლილება 
დამტკიცებულ პროგრამაში აღნიშნული ღონისძიების დამატების მიზნით, სწორედ ამ 
მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ შესაბამისი მოთხოვნით, 
სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების პროექტით  და თანდართული საქმის 
მასალებით მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია პროგრამას დაემატოს ერთი ახალი 

ღონისძიება ,,როგორ ვაქციოთ იდეა პროექტად“, (იხ. დანართი N2 ) რომლის მიზანია 
სოფლად მცხოვრები ქალთა უნარების გაძლიერაბა, მცირე ბიზნესის განვითარებითა და  
თავინთი სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით დაინტერესებულ 
პირებს მიეცემათ საშუალება გაიარონ ბიზნეს გეგმისა და პროექტის წერის ტრენინგები. 
ნებისმიერი ახალი პროექტის განხორციელებამდე, აუცილებელია, მომზადდეს დეტალურად 
დამუშავებული დოკუმენტაცია, სადაც ზუსტად არის განსაზღვრული  პროექტის არსი, 
მიზანი, ადამინურ რესურსი, დრო და ხარჯები.  სასწავლო კურსი შედგება ორი,  
ერთმანეთთან დაკავშირებული,  მაგრამ დამოუკიდებელი მოდულისაგან, რომელთა მიზანს 
(ცალ-ცალკე და ერთობლიობაში) წარმოადგენს მონაწილეებისათვის თანამედროვე 
საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის, პროექტის მონიტორინგისა და შეფასების წესების, 
აგრეთვე ანგარიშგების პრინციპებისა და ტიპების შესახებ ცოდნის გადაცემა.

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს  ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის 13 თებერვლის №12 განკარგულებით 
დამტკიცებულ „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის   მიზნობრივი პროგრამა“-ში ცვლილებების 
შეტანა, კერძოდ: პროგრამის მე-9 პუნქტის „ბ“ ქვეტუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს 
უნდა დაემატოს ერთი ახალი ღონისძიება - ,,როგორ ვაქციოთ იდეა პროექტად“ რომელიც 
ჩამოყალიბდა განკარგულების პროექტზე თანდართული  დანართის შესაბამისად (იხ. 
პროგრამის ახალი რედაქცია და აღნიშნული ღონისძიების კარკულაცია დანართი №3)



ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში რათა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ დროულად 
განახორციელოს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების სახელმწიფო 
შესყიდვა.

ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების 
გაანგარიშება:

ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო: 
ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების  გამოყოფას. 
ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 
ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას  არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 
ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ 

ვალდებულებებს. 
გ) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან: 
ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება. 
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული თანასწორობის საკითხებში - თეა შარაშიძე.
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.



№ სპორტული ღონისძიებების დასახელება გეგმიური 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება

ფაქტიური 

ხარჯი
სხვაობა

(3-4)     

სხვაობა

(4-5)               

ეკონომია

(6+7) 

შენიშვნა

(ღონისძიებების 

ჩატარების 

თარიღი)

(ხელშეკ,ნომერი)

№ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
,,ახალგაზრდა გოგონათა საერთაშორისო 

დღე“.
240 171.72 68.28

2 ,,ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე“ 780 567 213

3 საინფორმაციო კამპანია ,,არა ძალადობას“ 800 561.6 238.4

4

,,ფორთოხლისფერი მსოფლიო - შეწყვიტე 

ძალადობა ქალებისა და გოგონების 

მიმართ!“

520 417.42 102.58

5 ,,ჩვენ პატივს ვცემთ განსხვავებულს“ 930 642.6 287.4

6
ქორწინება ადრეულ ასკში და მისი 

შედეგები
440 318.6 121.4

7

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

საგანმანათლებლო-საინფორმაციო 

ტრენინგ/სემინარების ჩატარება

440 318.6 121.4

დანართი N1



8 ,,გენდერის საათი“ 440 318.6 121.4

9
,,ქალის როლი საზოგადოებრივ 

ცხოვრებში“
235 183.6 51.4

სულ ჯამი 1325.26



1 2 3 4 5 6 10 12 13 14 15 16 17 18 19

1
როგორ ვაქციოთ იდეა 

პროექტად

წლის 
განმავლო

ბაში
1325.26 350 151.35 250.00 751.35 75.135 826.485 148.767 975.252 1325.25

სულ ჯამი 1325.26

დანართი N3
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