
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 ნოემბრის  №01-06/18 რიგგარეშე სხდომის 

დღის-წესრიგის პროექტი 

1. ქედის   მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ 

წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური 

პარკი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი 

მომხსენებელი: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გორგილაძე 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის სამი კვარტლის 

შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი 

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  

კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 
 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 განკარგულება №-- 

2018 წლის -- ნოემბერი 

დაბა ქედა 

 

 

ქედის   მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის

 დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში

ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და

წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის №319 დადგენილების

მე-8-ე მუხლის შესაბამისად, გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმა,

თანახმად დანართი №1-სა და №2-სა.

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს, ვანო

ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის

რეფორმის ცენტრსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს.

3. დანართი №1 და №2 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.

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 ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                              შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №1 

ქედის   მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო 

გეგმა 

№ სწავლების სფერო 

მო
ხ

ელ
ეთ

ა 

რ
აო

დ
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ო
ბ

ა 

სწავლების 

ფორმა  

სწ
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ლ
ებ
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რ
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ო

დ
ი

/ 

კვ
არ

ტ
ალ

ი
 

 შესასწავლი საკითხები 

აღნიშნულ სწავლების 

სფეროში 

დ
აფ

ი
ნა

ნს
ებ

ა 

ბ
ი

უ
ჯ

ეტ
ი

დ
ან

 

(ლ
არ

ი
) 

დ
აფ

ი
ნა

სე
ბ

ა 

სხ
ვა

 წ
ყა

რ
ო

დ
ან

 

1 
საკრებულოს აპარატის 

უფროსი 
1 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

II და III 

კვარტალი 

სავალდებულო და 

შერჩევითი 

ინვენტარიზაცია 

საბიუჯეტო 

ორგანიზაციაში 

851  

თანამშრომელთა 

მოტივაცია 

ორგანიზაციაში 

 

პროექტების მართვა 

(მხოლოდ მაღალი და 

საშუალო დონის 

მენეჯერებისთვის) 

2 

საკრებულოს 

იურიდიული და 

ადამიანური 

რესურსების მართვის 

განყოფილება 

1 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

I და II 

კვარტალი 

შესრულებული სამუშაოს 

შეფასების სისტემა 

535  ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსი 

3 

საკრებულოს აპარატის 

საქმისწარმოებისა და 

საორგანიზაციო 

განყოფილება 

3 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

I 

კვარტალი 

მონაცემთა სწრაფი 

დამუშავება და 

ვიზუალიზაცია 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებით 

2210  

1 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

II 

კვარტალი 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმა - 

კანონმდებლობის 

ანალიზი 

1 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

IV 

კვარტალი 

ეფექტური მომსახურების 

ტექნოლოგიები /სერვის 

პლუსი/ 

4 

საკრებულოს აპარატის 

პირველი კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

საკრებულოს 

კომისიებთან 

ურთიერთობის 

საკითხებში 

1 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

 

II და III 

კვარტალი 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმა - 

კანონმდებლობის 

ანალიზი 358  

კონფლიქტური 

სიტუაციების მართვა 

ორგანიზაციაში 



 

დანართი №2 

ქედის   მუნიციპალიტეტის  მერიის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმა 

 

№ სწავლების სფერო 
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შესასწავლი საკითხები აღნიშნულ 

სწავლების სფეროში 

დ
აფ

ი
ნა
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ჯ
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არ

ო
დ

ან
 

1 

ინფრასტრუქტურ

ული პროექტების 

ტექნიკური 

ზედამხედველობა 

 

 

5 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და IV 

კვარტალი 

მშენებლობის ნებართვის გაცემა და 

მშენებლობაზე ზედამხედველობის 

განხორციელება 

2900 

 

სამოქალაქო მშენებლობა, ნორმები 

და ტექნიკური ზედამხედველობის 

განხორციელება 

სასმელი წყლის მაგისტრალების 

მშენებლობა და მათი ტექნიკური 

ზედამხედველობა. 

2 
გენდერული 

თანასწორობა 
3 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და IV 

კვარტალი 

გენდერული ბიუჯეტირება, 

პროგრამული ბიუჯეტი 

2900 

 

გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური 

ინფორმაციის, მოკრების, 

სისტემატიზაციის, საჯაროობის და 

გამოყენების ფორმები და მეთოდები 

სქესის ნიშნით სეგრერირებული 

სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი 

ბაზის შექმნა 

გენდერული თანასწორობის 

გრძელვადიან სტრატეგიაზე 

მუშაობა და მომდევნო წლების 

გენდერული თანასწორობის 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

სამუშაო გეგმის მონიტორინგისა და 

შეფასების მექანიზმი 

3 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვა 

3 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

I  და II 

კვარტალი 

თანამშრომელთა შეფასება: 

შეფასების მეთოდები, 

პროცედურები, მასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი 

შედეგების განსაზღვრა. 
2000 

 

კლასის მინიჭება 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

ზომის დაკისრება, დისციპლინური 

წარმოების პრინციპები და 

განხორციელების წესები 



4 შიდა აუდიტი 2 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და III 

კვარტალი 

შიდა აუდიტის სუბიექტის 

უფლებამოსილება, მიზნები და 

საქმიანობის განხორციელების 

ძირითადი პრინციპები. 

2000 

 

აუდიტის განხორციელების 

პროცედურები. 

შიდა აუდიტის დაგეგმვა;  შიდა 

აუდიტორის უფლებები და 

მოვალეობები; შიდა აუდიტორული 

შემოწმება და ანგარიში. 

5 

მუნიციპალიტეტი

ს სივრცით-

ტერიტორიული 

დაგეგმვა 

4 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

I  და II 

კვარტალი 

ინფრასტრუქტურის სტრატეგიის 

დოკუმენტების შემუშავება. 

3766 

 

სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმვის ინსტიტუციური სისტემა, 

მეთოდოლოგია, თანამონაწილეობა, 

მონიტორინგი, დოკუმენტების 

პრაქტიკაში გამოყენება, ტიპები და 

იერარქია 

დაგეგმარების არსებული პრაქტიკა 

და ახალი ტენდენციები; 

დაგეგმარების საწყისი და საბაზისო 

მონაცემების ხარისხობრივი 

მახასიათებლები და საყრდენი გეგმა 

გეგმარებითი დავალება, ფაზები, 

განმახორციელებლები, საჯაროობა 

და დამტკიცება 

6 

 
შესყიდვები 

5 

 

მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

I  ან/და  III 

კვარტალი 

სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა 

3770 
 

შესყიდვის ობიექტის სახეები და 

ფორმები 

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

უფლება-მოვალეობები და 

პასუხისმგებლობა 

შესყიდვების საშუალებები 

გადაუდებელი შესყიდვის 

მნიშვნელობა და საჭიროების 

შეფასება 

ორ ეტაპიანი ტენდერების 

კონკურსის დაგეგმვა, ორგანიზება 

ერთგვაროვნების დადგენა, 

ანგარიშგება 

გამარტივებული  შესყიდვები  და 

მასთან დაკავშირებული საკითხები 

კონსოლიდირებული შესყიდვის 

უპირატესობები; შესყიდვების 

სააგენტოს როლი, სტრუქტურა და 

ფუნქციები 



7 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობ

ის 

პრიორიტეტული 

დოკუმენტების 

შემუშავება 

 

5 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

I  ან/და  III 

კვარტალი 

პრიორიტეტული დოკუმენტის არსი 

და მნიშვნელობა, მისი შემუშავების 

საორგანიზაციო-მოსამზადებელი  

ეტაპი. 

3766 

 

პრიორიტეტების შუალედური 

დოკუმენტის შინაარსი, 

დოკუმენტის სამუშაო ვერსია. 

პრიორიტეტების დოკუმენტის 

შეთანხმების, კორექტირების, 

მიღების პირობები და წესები. 

8 

საგადასახადო 

კანონმდებლობა 3 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და IY 

კვარტალი 

ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი 

და მიღებული შედეგების 

საგადასახადო 

აღრიცხვა/ანგარიშგება 

3766 

 

ქონების გადასახადის გაანგარიშება 

საგადასახადო დავები და 

შეთანხმებები 

მოსაკრებლების ადმინისტრირება 

და  ზედამხედველობის 

განხორციელება 

9 

ტურიზმის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

 

3 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და IV 

კვარტალი 

ინტერმუნიციპალური ან/და 

რეგიონული ტურიზმის 

განვითარება; ამოცანები, გეგმები და 

განხორციელების მექანიზმები 

2980 

 

ტურიზმიდან შემოსავლების 

გაზრდის გზები 

ტურიზმის სახეობების 

კლასიფიკაცია და მაგალითები 

მუნიციპალიტეტისათვის 

პრიორიტეტული მიმართულებების 

იდენტიფიცირების მეთოდები და 

ხერხები 

მიზნობრივი მარკეტინგის 

ორგანიზება (DMO) და მაგალითები 

ტურიზმის სახეობების მიხედვით 

აუცილებელი სატრანსპორტო 

გადაადგილებების განსაზღვრა 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივ მოსახლეობაში 

ეროვნულ-ღირებულებითი 

ინტერესების გაღვივებისა და 

პოტენციურად ტურისტული 

მომსახურების წარმოებით 

დაინტერესებული მოსახლეობის 

ცნობიერების ამაღლების 

მეთოდოლოგია და კამპანიის 

მართვა 

10 

 

სამხედრო 

გაწვევის 

საკითხები 

 

4 
მოკლევადიანი 

ტრენინგი 

II ან/და IV 

კვარტალი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილებების 

განხორციელების სამართლებრივი 

ჩარჩო აღსრულება 

2000 

 

წვევამდელთა და რეზერვისტთა 

საკითხების თანამედროვე 

გადაწყვეტის კარგი მაგალითები 

სავალდებულო  და საკონტრაქტო 

სამსახურში გაწვევა 



განმარტებითი ბარათი 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

ქედის   მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (განკარგულება) პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზეზია ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი 

სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებების და ამ სისტემის ფუნქციონირების 

პრინცეპის და წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის №319 

დადგენილება. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

 აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცება 

რათა განისაზღვროს მოხელეთა სწავლების საჭიროებათა კვლევა და სისტემატიზაცია. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია კალენდარული 

წლის 10 ნოემბრისა დაამტკიცოს ორგანიზაციაში დასაქმებული საჯარო მოხელეთა  სასწავლო გეგმა, რომლის 

საფუძველზედაც მოხდება მოხელეთა სწავლების ფორმების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა ტრენინგის, 

დისტანციური სწავლებისა და სემინარების მიხედვით. 

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.  

გ) ინდივიდუალური აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან:  

ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. 

დ) ინდივიდუალური აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

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

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

ინდივიდუალური აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

დ.ბ) ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ინდივიდუალური აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილება და ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილება. 

ვ) ინდივიდუალური აქტის  წარმდგენი:  

              ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე 

ზ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

              ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - ამირან დევაძე. 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №-- 

 

2018 წლის --ნოემბერი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული 

,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს სახელის 

მინიჭების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 16-ე 

მუხლის მეორე პუნქტის ,,პ“ ქვეპუნქტის, ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის  №239 დადგენილების მე-7 მუხლის, ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის 

10 ივლისის დასკვნისა (შიდა დოკუმენტი №218-04; 17.07.2018 წ.) და გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის 

მიზნით, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიის 2018 

წლის 16 ოქტომბრის №12 სხდომის ოქმის  შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ წოდებულ 

,,აკავრეთის პარკს“ მიენიჭოს ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს სახელი. 

2. ეთხოვოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიას თანმდევი პროცედურების განხორციელება. 

3. ამ განკარგულების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა დაევალოს საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას (კომისიის თავმჯდომარე - გოჩა 

გორგილაძე). 

4. ამ განკარგულების დაინტერესებული 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 თავმჯდომარე                                                        შუქრი თურმანიძე 

         

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული 

,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს სახელის 

მინიჭების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (განკარგულება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზეზია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

16-ე მუხლის მეორე პუნქტის ,,პ“ ქვეპუნქტი და ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის  №239 დადგენილების მე-7 მუხლის, რომლის საფუძველზე 

სამართლებრივად რეგულირდება მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე ობიექტების სახელდება. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი:  

აქტის მიღების მიზანია მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე საზოგადო მოღვაწის 

ფრიდონ ხალვაშის საზოგადოებრივი საქმიანობის, დამსახურებისა და ღვაწლის დაფასება. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია, 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 16-ე მუხლის მეორე პუნქტის ,,პ“ ქვეპუნქტისა და 

,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის  №239 

დადგენილების მე-7 მუხლის შესაბამისად სახელწოდების არ მქონე გეოგრაფიული ობიექტს  მიანიჭოს 

საზოგადო მოღვაწის ანუ იმ პირის სახელი, რომელსაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს 

საქართველოს ან/და კაცობრიობის წინაშე, კულტურის, ხელოვნებისა თუ ლიტერატურის საქმეში. 

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა -ში მდებარე ეგრეთ წოდებულ 

აკავრეთას პარკს, სახელი მინიჭებული არ აქვს ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებით გათვალსიწინებული პირობებისა და 

პროცედირების დაცვით, შესაბამისად, იურიდიული თვალსაზრისით გეოგრაფიული ობიექტი 

სახელწოდების არ მქონედ ითვლება. სახელწოდების არ მქონე გეოგრაფიული ობიექტს კი შეიძლება 

მიენიჭოს საზოგადო მოღვაწის ანუ იმ პირის სახელი, რომელსაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს 

საქართველოს ან/და კაცობრიობის წინაშე, კულტურის, ხელოვნებისა თუ ლიტერატურის საქმეში. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 

დადგენილების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ინიციატივას 

ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა -ში მდებარე 13736.00 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისათვის (ეგრეთწოდებული აკავრეთის პარკი)(საკადასტრო 

კოდი: 21.03.32.060) საზოგადო მოღვაწის, ქართველი პოეტის, პროზაიკოსისა და შოთა რუსთაველის 

სახელობის პრემიის ლაურეატის (1979) ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის 

სახელის მინიჭების შესახებ.  

 

ბ) ინდივიდუალური აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ინდივიდუალური აქტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  



ინდივიდუალური აქტის მიღება 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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ინდივიდუალური აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან:  

ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. 

დ) ინდივიდუალური აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

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

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

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, 

რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა 

სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისია. 

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

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

ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ინდივიდუალური აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილება. 

ვ) ინდივიდუალური აქტის  წარმდგენი:  

              ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის  თავმჯდომარე - გოჩა გორგილაძე. 

ზ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

              ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის  თავმჯდომარე - გოჩა გორგილაძე. 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

დასკვნა

დაბა ქედა                                                                                                               10 ივლისი, 2018 წელი

კომისია განმარტავს, რომ 2018 წლის 10 ივლის გაიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის 
სკარებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
სხდომა, რომელმაც განიხილა საკრებულოს წევრის გოჩა გორეგილაძის ინიცირებული 
საკთხი -  ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ 
წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური 
პარკი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ.

კომისია აღნიშნავს, რომ სხდომის მიზანი იყო ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, 
რუსთაველის ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ წოდებული ,,აკავრეთის პარკი“-სთვის ,,ფრიდონ 
ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის 
დადგენა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან კონსულტაცია და გამოთქმული 
მოსაზრებების  გათვალისწინება.

კომისიის სხდომაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, ადგილობრივი 
წარმოამდგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების 
მოსაზრებების გათვალისწინებით კომისია ასკვნის:

მიზანშეწონილად ჩაითვალოს ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, რუსთაველის 
ქ.№7ა-ში მდებარე ეგრეთ წოდებულ აკავრეთის პარკს მიენიჭოს ,,ფრიდონ ხალვაშის 
სახელობის ქედის ცენტრალური პარკი“-ს სახელი.

კომისიის თავმჯდომარე
გოჩა გორგილაძე
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პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 

 

2018 წლის -- ნოემბერი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის სამი კვარტლის 

შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის ,,გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. დადებითად იქნას შეფასებული ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის 2018 წლის სამი კვარტლის ანგარიში თანახმად დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

3. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - 

მუხრან სალაძემ. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში, 

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

№358). 

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    შუქრი თურმანიძე 

 



დანართი №1 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2018 წლის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ 

 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს №31 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მოცულობა 11 560 299 ლარის 

ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 606 543 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სამი კვარტლის მდგომარეობით მიღებულია 

გათანაბრებითი ტრანსფერი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3 403 800 ლარი, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 2 333 397 

ლარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

სპეციალური ტრანსფერი - 46 244 ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 

767 487 ლარი, მათ შორის: ქონების გადასახდი 477 780 ლარი, საშემოსავლო გადასახადი - 289 707 

ლარი, სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 410 753 ლარი, მათ შორის: პროცენტები 19 121 

ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 268 632 ლარი, შემოსავალი 

მიწის იჯარიდან მართვაში 1 717 ლარი, სანებართვო მოსაკრებელი 615 ლარი, სამხედრო 

სავალდებიულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 400 ლარი, ადგილობრივი 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8 879 ლარი, არასაბაზრო 

წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 9 670 ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 38 

142 ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 63 578 ლარი, არაფინანსური 

აქტივების კლებიდან მიღებულია - 9 065 ლარი. 2018 წლის სამი კვარტლის ფაქტიური 

შემოსულობები დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით შესრულებულ იქნა 88,2%-ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2018 წლის 

სამი კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 8 209 503 ლარის 

ოდენობით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7 216 225  ლარი. (87.9%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 555 757 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 1 501 061 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენს 429 140 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 411 086 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერია 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 090  

309 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 071 596 ლარი. 

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 25 800 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 0380 

ლარი. 



 

II. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოები სფეროს 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 48 140 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 46 226 ლარი, მათ შორის:  

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 48 140ლარს, ხოლო ფაქტიური ხარჯი 46 226 ლარი. 

 
 

III. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცის სფეროს 2018 

წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 460 335 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 2 887 608 ლარი, მათ შორის: 

 

   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა შენახვა 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 611 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 447 

508 ლარი, საიდანაც 

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 350 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 194 

774 ლარი. 

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2018 წლის 

სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 219 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 212 052 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია 2018 

წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 41 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 40 682 ლარი. 

 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2018 

წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 322 265 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ 1 931 405 ლარი, საიდანაც  

შპს ,,ქედის კომუნალურისერვისი“  2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 355 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 355 463 ლარი. 

ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 47 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 47 740 

ლარი. 

შპს ,,ქედის წყალკანალი“ 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

203 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 187 908 ლარი. 

სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 2018 წლის დაზუსტებული 

სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 10 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 400 

ლარი. 

დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა 2018 წლის 

დაზუსტებული სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 61 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 59 323 ლარი. 



სოფელ ორცვაში ქაჯაებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის 

მაგისტრალის მშენებლობა 2018 წლის დაზუსტებული სამი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 40 600 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 493 ლარი. 

გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 2018 წლის დაზუსტებული სამი კვარტლის 

გეგმა განისაზღვრა 38 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 18 140 ლარი. 

ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 97 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 97 650 ლარი. 

ქოსოსფლის წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 42 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 42 635 ლარი. 

კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 121 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 77 749 ლარი. 

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 2018 წლის 

სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 15 453 ლარი. 

სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 500ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 9 474 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 198 465 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 940 

943 ლარი, მათ შორის: 

დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის 

შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 157 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 157 

330 ლარი. 

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 368 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 365 589 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ 

სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, 

ოქტომბერი, მერისი, პირველიმაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი) 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 340 565 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 255 

734 ლარი. 

აწჰესის ტერიტორიის კეთიმოწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 172 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 162 291 ლარი. 

პრიორიტეტული  ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 71 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 033 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 2018 

წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 328 124 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 324 726 ლარი. 

არასაცხოვრებელ შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა  4 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 2 030 ლარი. 



სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 163 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 144 

460 ლარი. 

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 11 235 ლარი, მათ შორის: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის 

ვაქცინაციის პროგრამა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 500 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 435 ლარი. 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი 

მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა 2018 წლის 

სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 4 800 ლარი. 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 183 046 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 170 

704 ლარი. 

 

IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 

592 630 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 366 528 ლარი, მათ შორის: 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 1 592 630 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 366 528 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2018 წლის სამი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 967 330 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 865 035 ლარი. 

მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის 

რეკონსტრუქცია 2018 წლის სამი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 498 300 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 405 753 ლარი. 

მერისის ბაგა-ბაღის რემონტი 2018 წლის სამი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 39 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 39 086 ლარი. 

ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 50 991 ლარი. 

წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის  

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 663 

ლარი. 

 

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების სფეროს 2018 წლის   

სამი კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 897 140  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 815 622 ლარი, მათ შორის: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 289 070 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 243 233 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 133 370 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 114 460 ლარი. 



სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 45 300 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 492 

ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 15 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 890 

ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 55 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 54 272 ლარი. 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 118 

ლარი. 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 608 070 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 572 389 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 408 530 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  395 196 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 92 780 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 88 527 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 55 

020 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 52 976 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 48 140 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 34 227 ლარი. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 600 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 463 

ლარი. 

 

VI. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 
2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 655 501 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 599 181 ლარი, მათ შორის: 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 474 950 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 433 286 ლარი, საიდანაც 

ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18 600 ლარი ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 864 ლარი. 

ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 98 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 98 762 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა 2018 წლის სამი კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 105 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა  100 

320 ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 64 550 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 57 950 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 9 600 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 8 135 ლარი. 



პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი 

პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 7 900 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 5 674 ლარი. 

სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის 

შეძენა2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 117 400 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 98 347 ლარი. 

თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 2018 წლის სამი 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 53 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება 

შეადგინა 52 236 ლარი. 

 

 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 180 551 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 165 894 ლარი, საიდანაც 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 14 

900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 979 ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 1 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 500 ლარი. 

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 51 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 48 000 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 15 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15 650 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების 

უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11 

400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 10 624 ლარი. 

ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე 

მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 7 200 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 6 632 ლარი.   

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 48 451 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 45 027 ლარი. 

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი 

პროგრამის 2018 წლის სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 30 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28 482 ლარი. 

 

 

 

 

































№ დასახელება

ფუნქციონ. 

კოდი ეკონ 

კლას. კოდი

ბრძანების # და 

თარიღი

გამოყოფილი 

თანხა

ფაქტიური 

დაფინანსება

საკასო 

შესრულება
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1
სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლიდა ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო  ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 53 15/01/2018 1500 1500 1500

2

სოფელ წონიარისში მცხოვრები გენადი გოგიტიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 65 22/01/2018 1200 575.8 575.8

3

სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები გაბრიელ ბაჯელიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 66 22/01/2018 1200 900 900

4
სოფელ წონიარისში მცხოვრები თემურ ბარამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 67 22/01/2018 1800 1200 1200

5

სოფელ კოლოტაურის მცხოვრები ვახტანგ გოგუაძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 68 22/01/2018 1200 1200 1200

6
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები თამაზ ბერიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 105 23/01/2018 1000 1000 1000

7
სოფელ ჭინკაძეების მცხოვრები ავთანდილ დიასამიძის 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 109 26/01/2018 1000

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2018 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



8
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ გიორგი ზაქარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09      27 120 29/01/2018 300 300 300

9
სოფელ ახოს მცხოვრებ ანრი ბოლქვაძის ოპერაციული მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 121 29/01/2018 530 530 530

10
დაბა ქედაში მცხოვრებ გულნარა შენგელიას მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 125 30/01/2018 300 300 300

11
სოფელ ქოსოფლის მცხოვრებ გუგული ნაკაშიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 126 30/01/2018 700 700 700

12
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრებ ისრაფილ თავდგირიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 127 30/01/2018 700 700 700

13
სოფელ დოლოგანში მცხოვრებ ნათია ჩხეიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 130 30/01/2018 550 550 550

14
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრებ ჟუჟუნა ზოიძის ონკოლოგიური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 135 30/01/2018 1000 1000 1000

15
სოფელ ცხმორისის მცხოვრებ ნათია ბერიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 139 31/01/2018 800 800 800

16
დაბა ქედაში მცხოვრებ გუგული გოგუაძის ქირურგიული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 140 31/01/2018 240 240 240

17
სოფელ დანდალოს მცხოვრებ რამაზ ალიშანიძის დედის ჯანმრთელობის 

პრობლემების გამო სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 154 02/02/2018 200 200 200



18

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრებ თენგიზ დიასამიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის  დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09     28 163 07/02/2018 900 900 900

19
სოფელ გობრონეთის მცხოვრებ მერი დავიტაძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 175 13/02/2018 200 200 200

20
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ლაშა ლომინაძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 176 13/02/2018 1000 1000 1000

21
სოფელ აბუქეთის მცხოვრებ ავთანდილ ბერიძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 186 19/02/2018 400 400 400

22
სოფელ უჩხითის მცხოვრებ ნანა ბედინაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 187 19/02/2018 1000 1000 1000

23
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ მალხაზ ხარაძის მკურნალობისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 224 28/02/2018 700 700 700

24
სოფელ ოქტომბრის მცხოვრებ ანიტა ჩხიკვაძის მკურნალბისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 225 28/02/2018 300 300 300

25
სოფელ ზვარის მცხოვრებ რომა ჯაბნიძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 226 28/02/2018 300 300 300

26
სოფელ მერისის მცხოვრებ გიორგი თურმანიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 237 05/03/2018 198 198 198

27
სოფელ კოკოტაურის მცხოვრებ ჟუჟუნა ზოიძის ონკოლოგიური დაავადების 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 238 05/03/2018 1000 1000 1000

28

სოფელ სირაბიძეების მცხოვრებ ეკატერინე მამუჭაძის ფინანსური 

დახმარების გაწევით (გამოკვლევები) მიზნით სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის

71 09     27 249 06/03/2018 700 700 700



29
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ თინა ბერიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 256 07/03/2018 419.4 419.4 419.4

30
სოფელ კანტაურის მცხოვრებ მარი ფალავანდიშვილის სტაციონალური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 257 07/03/2018 415 415 415

31
დაბა ქედის მცხოვრებ თათია მჟავანაძის ცხვირის ძგიდის ამოკვეთისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 258 07/03/2018 449 449 449

32
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ ნიკა მჟავანაძის ოფთალმოლოგიური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 283 12/03/2018 250 250 250

33
სოფელ ჩეტკიძეებში მცხოვრებ ივანე დიასამიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 314 19/03/2018 900 900 900

34
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ლეილა გორგილაძის ოპერაციისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 315 19/03/2018 1000 1000 1000

35

სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდი ნაკაშიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

71 09     28 316 19/03/2018 900 900 900

36
სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებ თეა და გიო ქადიძეების 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 318 19/03/2018 112.34 112.34 112.34

37

სოფელ კვაშტის მცხოვრებ მზია ქადიძის შვილების, საბა კონცელიძისა და  

ანრი ქადიძის ოპერაციული მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფა

71 09     27 336 20/03/2018 359.24 359.24 359.24

38
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ თინა ბერიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 338 22/03/2018 100 100 100

39
სოფელ მერისის მცხოვრებ ამირან თურმანიძის ოპერაციისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 339 22/03/2018 146.2 146.2 146.2



40
სოფელ ოქტომბრის მცხოვრებ გულნარა შერვაშიძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 410 02/04/2018 249.33 249.33 249.33

41
სოფელ ზუნდაგის მცხოვრებ  ჯუმბერ ვერძაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 421 04/04/2018 250 250 250

42
სოფელ ხუნკუდის მცხოვრებ ჯამბულ ბარამიძის კორონარული არტერიების 

ანგიოგრაფიისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 422 04/04/2018 220 220 220

43
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ რეზო ხარაძის სახლში შიგ არსებული ქონების 

ხანძრის შედეგად დაწვის გამო  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 428 05/04/2018 1000 1000 1000

44
სოფელ აქუცის მცხოვრებ ირინა გორგილაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 429 10/04/2018 600 600 600

45
სოფელ მეძიბნის მცხოვრებ  აკაკი დუმბაძის კორონარული არტერიების 

ანტიოგრაფიისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 430 10/04/2018 220 220 220

46
სოფელ მახუნცეთის მცხოვრებ ნიკოლოზ ქობულაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 434 11/04/2018 1000 1000 1000

47
სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ რეზო ხარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 442 12/04/2018 900 900 900

48
სოფელ ზედა ბზუბზუს მცხოვრებ ირმა შოთაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 452 18/04/2018 500 500 500

49
სოფელ მერისის მცხოვრებ არსენ თურმანიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 467 20/04/2018 1000 1000 1000

50

მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისათვის 

საოფისე ფართის დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა

70 111         

22 10
472 23/04/2018 900 750 750 მერია



51
სოფელ ქედაში მცხოვრებ მარიამ ჯაბნიძის მკურნალობისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 478 26/04/2018 400 400 400

52
სოფელ კვაშტის მცხოვრებ ხათუნა ჯაყელის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 536 07/05/2018 500 500 500

53
სოფელ არსენაულის მცხოვრებ ზურაბ სურმანიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 537 07/05/2018 770 770 770

54
სოფელ ხარაულის მცხოვრებ თემურ ბერიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 538 07/05/2018 500 500 500

55
სოფელ კანტაურის მცხოვრებ გიორგი ბერიძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 539 07/05/2018 956.13 956.13 956.13

56
სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრებ ნანული შარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 570 18/05/2018 610 610 610

57
სოფელ ზვარეში მცხოვრებ მალვინა აბულაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 571 18/05/2018 375 375 375

58
სოფელ ახოში მცხოვრებ  ავთამდილ ბერიძის შვილის ანდრია ბერიძის 

ოპერაციული მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 573 18/05/2018 192.5 192.5 192.5

59
სოფელ ბზუბზუს მცხოვრებ ისრაფილ თავდგირიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 574 18/05/2018 250 250 250

60
სოფელ დოლოგნის მცხოვრებნაზიკო მიქელაძის შვილიშვილს ლანა 

ფანჩულიძის  მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 586 22/05/2018 176 176 176

61
სოფელ ჯალაბაშვილების მცხოვრებ ზურაბ დიასამიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 589 22/05/2018 441 441 441



62
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრებ ემინე ბერიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 591 23/05/2018 210 210 210

63
სოფელ კვაშტაში მცხოვრები შუქრი ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 610 29/05/2018 900 900 900

64
სოფელ გეგელიძეების მცხოვრებ  გურამ ხალვაშის გამოკვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 624 05/06/2018 390 390 390

65
დაბა ქედაში მცხოვრებ ჟუჟუნა შარაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 636 11/06/2018 1800 900 900

66
სოფელ ცხმორისის მცხოვრებ ჯამბულ ნაკაშიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი 

ბინის დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 637 11/06/2018 900 900 900

67
სოფელ ქედაში მცხოვრებ მარიამ ჯაბნიძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 640 11/06/2018 250 250 250

68
სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ მურად ზაქარაძის ოპერაციული 

მკუნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 648 14/06/2018 700 700 700

69
სოფელ მერისის მცხოვრებ ნოდარ შარაძის მედიკომენტოზური 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 649 14/06/2018 450 450 450

70
სოფელ ინაშარიძეების მცხოვრებ მაყვალა შარაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 650 15/06/2018 500 500 500

71
სოფელ ცხმორისში მცხოვრებ ლევან ვასაძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     28 662 20/06/2018 900 900 900

72
სოფელ ვაიოში მცხოვრებ ისრაფილ შავიშვილის მედიკამენტოზური 

თერაპიისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 663 20/06/2018 299.37 299.37 299.37



73

ქედის მუნიციპალიტეტში არსებულ იალაღებზე ელექტროენერგიის 

მიწოდებასთან დაკავშირებით სპეციალისტის  გადამზადების კურსებზე 

გავლის ღირებულების საფასურის გადახდის მიზნით სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფა

70 111         

22 10
669 21/06/2018 300 300 300 მერია

74
სოფელ დანდალოს მცხოვრებ ვარდო არძენაძის გამოკვლევებისათვის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 670 22/06/2018 102.7 102.7 102.7

75
სოფელ უჩხითში მცხოვრებ ნებიე მალაყმაძის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 750 17/07/2018 400 400 400

76
სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ნიკა მჟავანაძის ოფთალმოლოგიური 

მომსახურებისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 752 17/07/2018 296 296 296

77
სოფელ ახოში მცხოვრებ ოთარ დიასამიძის სამედიცინო მომსახურების 

გაწევს მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 753 17/07/2018 120 120 120

78

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრებ თინათინ გოგუაძის სტაციონარული 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის მიზნით  სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფა 

71 09     27 754 17/07/2018 1000 1000 1000

79
სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ალექსანდრე არძენაძის სამედიცინო 

მომსახურების დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 761 18/07/2018 154 154 154

80
სოფელ კანტაურის მცხოვრებ თამარ ბოლქვაძის დიაგნოზის ვერიფიკაციის 

მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 787 27/07/2018 1000 1000 1000

81
სოფელ უჩხითში მცხოვრები არმაზ არჯევანიძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 816 07/08/2018 500 500 500



82
სოფელ კოლოტაურის მცხოვრებ თემურ მახარაძის მკურნალობის ხარჯის 

დაფარვის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
71 09     27 817 07/08/2018 500 500 500

X X 49,651.21 42,107.01 42,107.01 Xს უ ლ


