ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ნოემბრის №01-06/20 მორიგი
სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი
1. ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
მომხსენებელი: მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების უფროსი სულიკო ჩხიკვაძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე
2. „ „გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების
შესახებ“

ქედის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

2018

წლის

23

თებერვლის

№6

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტი
მომხსენებელი: საკრებულოს სოციალურ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე
3. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო
გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის
წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულების პროექტი
მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის უფროსი სულიკო ბოლქვაძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და
ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე

4. ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის მე-3 ქუჩის გაგრძელებისა და
ამავე ქუჩაზე არსებულ IV ჩიხის მომდევნო უსახელო ჩიხისათვის ქედა ს. ქვედა მახუნცეთის
მე-3 V ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულების პროექტი
მომხსენებელი: საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის
კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გორგილაძე

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №

2018 წლის -- ნოემბერი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის
რეგულირების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16
მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგინდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების
წესები, თანახმად დანართი №1-სა.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარ

შუქრი თურმანიძე

დანართი №1
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი
მუხლი 1. რეგულირების სფერო
წინამდებარე
ვაჭრობისთვის

წესი

არეგულირებს

ტერიტორიის

ქედის

განსაზღვრის,

მუნიციპალიტეტის

ასევე,

ტერიტორიაზე

გარე

სივრცეებში

გარე

საზოგადოებრივ

ვაჭრობისთვის განკუთვნილი საქონლის განთავსებისა და ტერიტორიის მოწყობის წესებს.
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
ა) გარე ვაჭრობა – საქონლის რეალიზაცია/მომსახურების გაწევა საზოგადოებრივ
სივრცეებში, მათ შორის ისეთი ობიექტებიდან, რომლებიც მიწასთან მყარად არ არის
დაკავშირებული და არ ქმნის მიწის არსებით შემადგენელ ნაწილს (ჯიხური, მაცივარი,
სატრანსპორტო საშუალება ან მისი მისაბმელი, საქონლის რეალიზაციის სპეციალური დანადგარი,
დახლი და სხვა), არ ატარებს მუდმივ ხასიათს და არ გააჩნია მკაფიოდ გამოხატული
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
ბ) სეზონური გარე ვაჭრობა – ისეთი ნივთით/საქონლით ან მომსახურებით გარე ვაჭრობა,
რომელიც სპეციფიკურია წლის კონკრეტული დროის მონაკვეთისთვის;
გ) სადღესასწაულო და წინასადღესასწაულო დღეებში გარე ვაჭრობა – საქართველოს
კანონმდებლობით

დადგენილ

სადღესასწაულო

და

უქმე

დღეებში,

წინასადღესასწაულო

ასევე

ტრადიციით

დღეებში

დამკვიდრებულ

ბაზრობა-გამოფენებისთვის

ნივთით/საქონლით ან მომსახურებით გარე ვაჭრობა;
დ) ნივთი – საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად განსაზღვრული ნივთი;
ე) საზოგადოებრივი სივრცე – სახელმწიფო ან მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული
ტერიტორია,
შიდასახეწლმწიფოებრივი
და
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზები,
განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრებში მდებარე ქუჩა, მოედანი, სკვერი, პარკი, ბულვარი,
ბაღი, ბუნებრივი და ხელოვნური ლანდშაფტი და სხვა მსგავსი ტიპის სივრცეები.
მუხლი 3. გარე ვაჭრობის რეგულირების მიზანი
1. წინამდებარე წესის მიზანია:
ა)
ქედის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის იერსახის დაცვა;

ადმინისტრაციულ

საზღვრებში

არსებული

ბ) საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
გ) ფეხით მოსიარულეთათვის გადაადგილების შეზღუდვის თავიდან აცილება;
დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სურსათის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა;
ე)

საოჯახო

წარმოების

სასოფლო-სამეურნეო

პროდუქციის

რეალიზაციისათვის

ხელშეწყობა.
2. ხორცპროდუქტებით გარე ვაჭრობა უნდა გამორიცხავდეს ცხოველისადმი სასტიკ
მოპყრობას ან ასეთი მოპყრობის წახალისებას. დაუშვებელია ცხოველის ნაწილების ისეთი
დემონსტრირება, რომელიც შეიცავს სისასტიკის ნიშნებს ან არ ითვალისწინებს მისთვის თვალის
არიდების შესაძლებლობას.
მუხლი 4. გარე ვაჭრობა

გარე ვაჭრობად ჩაითვლება საქონლის რეალიზაცია/მომსახურების გაწევა საზოგადოებრივ
სივრცეებში, მათ შორის, ისეთი ობიექტებიდან, რომლებიც მიწასთან მყარად არ არის
დაკავშირებული და არ ქმნის მიწის არსებით შემადგენელ ნაწილს, მცირე არქიტექტურული
ფორმების მოწყობა, რომელიც არ საჭიროებს მზიდი ან საყრდენი სამშენებლო კონსტრუქციების
აგებას

(ჯიხური,

მაცივარი,

სატრანსპორტო

საშუალება

ან

მისი

მისაბმელი,

საქონლის

რეალიზაციის სპეციალური დანადგარი, დახლი და სხვა).
მუხლი 5. გარე ვაჭრობის ადგილების განსაზღვრა
1. გარე ვაჭრობა და ბაზრობების მოწყობა დასაშვებია ქედის მუნიციპალიტეტის მთელ
ტერიტორიაზე, გარდა:
ა) დ. ქედაში - ი. ჭავჭავაძის ქუჩაზე, აკ. წერეთლის ქუჩაზე, მ. კოსტავას ქუჩაზე, 9 აპრილის
ქუჩაზე, 26 მაისის ქუჩაზე, ი. გოგებაშვილის ქუჩაზე, ყ. შერვაშიძის ქუჩაზე, მ. აბაშიძის ქუჩაზე და
თ. სახოკიას ქუჩაზე;
ბ) რელიგიურ-კულტურული მნიშვნელობის ძეგლებთან, სასწავლო-სააღმზრდელო და
სპორტულ-გამაჯანსაღებელ

დაწესებულებებთან,

სამედიცინო

და

სტაციონალურ

დაწესებულებებთან, სასაფლაოებთან, სკვერებთან და ბაღებთან, სახელმწიფო და მუნიციპალური
დანიშნულების შენობა-ნაგებობებთან 20-მეტრიან რადიუსში;
2. სეზონური გარე ვაჭრობა დაიშვება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, გარდა ამ
მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ადგილებისა.
3.

სადღესასწაულო

და

წინასადღესასწაულო

დღეებში

გარე

ვაჭრობა

დაიშვება

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.
მუხლი 6. გარე ვაჭრობის ორგანიზება
1. გარე ვაჭრობისთვის განკუთვნილი ადგილები უნდა მოეწყოს ისე, რომ არ ამახინჯებდეს
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურას (კონკრეტული დასახლების ქალაქი/სოფელი ქუჩის
ისტორიულ-კულტურული იერსახე, შენობათა ფასადები, შეფერილობა და სხვა) და არ
აფერხებდეს ფეხით მოსიარულეთა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებას.
2. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე გარე ვაჭრობის საკითხი წინასწარ უნდა
იქნას შეთანხმებული საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან.

და

საქვეუწყებო

ინფრასტრუქტურის
დაწესებულება

-

3. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის საკითხი წინასწარ
უნდა იქნეს შეთანხმებული სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან.
4. გარე ვაჭრობა უნდა განხორციელდეს სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნებისა და
უსაფრთხოების წესების დაცვით.
5. არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმებას საჭიროებს გარე ვაჭრობის
მიზნით, საზოგადოებრივ ადგილებში სადღესასწაულო და წინასადღესასწაულო დღეებში
ბაზრობა-გამოფენებისთვის საჭირო დროებითი, მიწასთან მყარად დაკავშირებული შენობანაგებობების მოწყობა.
6. დაუშვებელია მალფუჭებადი საკვები პროდუქტებით გარე ვაჭრობა სათანადო და
სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვის გარეშე.
7.

„სუნელებისა

და

სანელებლების

წარმოებასთან,

გადამუშავებასა

და

ბაზარზე

განთავსებასთან დაკავშირებით რისკის მართვის დროებითი ზომების მიღების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 07 თებერვლის №73 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2

პუნქტის შესაბამისად

დაუშვებელია

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

სუნელებითა და

სანელებლებით გარე ვაჭრობა.
მუხლი 7. გარე ვაჭრობის წესის დარღვევა
1. შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარე ვაჭრობას წარმოადგენს წინამდებარე დადგენილებით
განსაზღვრული წესის მე-6 მუხლის მოთხოვნების დარღვევა, აგრეთვე გარე ვაჭრობისთვის
განკუთვნილი ადგილების გარდა გარე ვაჭრობის განხორციელება სხვა ტერიტორიაზე.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება გამოიწვევს ფიზიკური და
იურიდიული პირების დაჯარიმებას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსის 1533 მუხლის შესაბამისად.
მუხლი 8. გარე ვაჭრობის კონტროლი
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის
მერიის ზედამხედველობის სამსახური.

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების 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 კოდექსით“
დადგენილი მოთხოვნათა შესრულება
გამომდინარე აქედან მუნიციპალიტეტის მიერ უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, რეგულირების შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების
შემუშავება და დამტკიცება.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია, „ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესების დადგენა და მას განხორციელების პროცედურების
სამართლებრივი მოწესრიგება.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:

ადგილობრივი
თვითმმართველობის
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 დანართის სახით ქედის
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესების დადგენა.
აღნიშნული
რომლებშიც
კერძოდ:

წესი რომელიც დანართის სახით არის წარმოდგენილი შედგება 8 მუხლისაგან,
სამართლებრივად დარეგულირებული/მოწესრიგებულია შემდეგი საკითხები,

1. მუხლი განსაზღვრავ წესის - რეგულირების სფერო;
2. მუხლი აწესრიგებს წესში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებას;
3. მუხლის შესაბამისად მოწესრიგებულია გარე ვაჭრობის რეგულირების მიზანი;

4. მუხლის შესაბამისად გარე ვაჭრობა
5. მუხლით მოწესრიგებულია გარე ვაჭრობის ადგილების განსაზღვრა
6. მუხლი აწესებს გარე ვაჭრობის ორგანიზებას

7. მუხლი განსაზღვრავს პასუხისმგებლობას გარე ვაჭრობის წესის დარღვევის დროს
8. მუხლი აწესებს უფლებამოსილ სამსახურებს ვისაც ევალებათ გარე ვაჭრობის
კონტროლი.
გამომდინარე აქედან თუ როგორ ხდება აღნიშნული მუხლებით განსაზღვრული
საკითხების
სამართლებრივი
რეგულირება
დაწვრილებით
გადმოცემულია
დადგენილების პროექტზე თანდართულ დანართებში.
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, შემოსავლის დამატებით მიღების მხრივ.
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 საკრებულოს
დადგენილება № -დაბა ქედა
„გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის №6 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16
მუხლის მეოთხე პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადგენს:
მუხლი 1.
„ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების
შესახებ“

ქედის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

2018

წლის

23

თებერვლის

№6

დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 23/02/2018, 010250050.35.134.016250) შეტანილ იქნეს
შემდეგი სახის ცვლილება:
1. დებულების მე-2 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ1“ ქვეპუნქტი:
„დ1) გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 1325 ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება
ლოკალიზაციის ხელშეწყობა;“
2. დებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საბჭოს წევრის შერჩევისას გაითვალისწინება საკრებულოში არსებული ფრაქციების
წარმომადგენლობითობა,
გენდერულ
თემებზე
საბჭოს
წევრობის
კანდიდატის
ინფორმირებულობა ან/და მუშაობის გამოცდილება“.
3. დებულების მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.

საბჭოს

შემადგენლობაში

წარმომადგენლები
ორგანიზაციების

საკრებულოს
(არასამთავრობო

შედიან

ქედის

თავმჯდომარის
ორგანიზაციათა

მუნიციპალიტეტის
მოწვევით,

ასევე

კოალიციის

ორგანიზაციების ერთობლივი წარდგინების არსებობის შემთხვევაში)

ორგანოების

არასამთავრობო

ან

არასამთავრობო

წარმომადგენლები

საკრებულოს თავმჯდომარისადმი მათი მიმართვის საფუძველზე.
4. დებულების მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 და მე-7 პუნქტები:
„6. გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა
არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები.

7. საბჭოს გადაწყვეტილებით საბჭოსთან შესაძლებელია შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი (ჯგუფები),
რომლის (რომელთა) შემადგენლობას და საქმიანობის ფორმებს განსაზღვრავს საკრებულოს
თავმჯდომარე.
5. დებულების მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:
„1. საბჭოს მუშაობის წესი განისაზღვრება საბჭოს რეგლამენტით, რომელსაც საბჭოს
თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საბჭო“.

მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის №6 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 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 - „ „გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების
შესახებ“

ქედის

დადგენილებაში

მუნიციპალიტეტის
სათანადო

საკრებულოს

ცვლილების

2018

წლის

განხორციელება,

23

თებერვლის

რათა

№6

სამართლებრივად

მოწესრიგდეს მოქმედი დადგენილების კანონმდებლობასთან არსებული საკითხები.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში (დადგენილება)
განახორციელოს შესაბამისი ცვლილება და აქედან გამომდინარე წარმოდგენილი
ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დადგენილებაში შემდეგი სახის
ცვლილების შეტანა, კერძოდ:
1. დებულების მე-2 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ1“ ქვეპუნქტი:
„დ1) გაეროს უშიშიშორების საბჭოს რეზოლუციის 1325 ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება
ლოკალიზაციის ხელშეწყობა;“
2. დებულების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საბჭოს წევრის შერჩევისას გაითვალისწინება საკრებულოში არსებული ფრაქციების
წარმომადგენლობითობა,

გენდერულ

თემებზე

საბჭოს

წევრობის

კანდიდატის

ინფორმირებულობა ან/და მუშაობის გამოცდილება“.
3. დებულების მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.

საბჭოს

შემადგენლობაში

წარმომადგენლები
ორგანიზაციების

საკრებულოს
(არასამთავრობო

შედიან

ქედის

თავმჯდომარის
ორგანიზაციათა

მუნიციპალიტეტის
მოწვევით,

ასევე

კოალიციის

ორგანიზაციების ერთობლივი წარდგინების არსებობის შემთხვევაში)
საკრებულოს თავმჯდომარისადმი მათი მიმართვის საფუძველზე.

ორგანოების

არასამთავრობო

ან

არასამთავრობო

წარმომადგენლები

4. დებულების მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 და მე-7 პუნქტები:
„6. გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა
არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები.
7. საბჭოს გადაწყვეტილებით საბჭოსთან შესაძლებელია შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი (ჯგუფები),
რომლის (რომელთა) შემადგენლობას და საქმიანობის ფორმებს განსაზღვრავს საკრებულოს
თავმჯდომარე.
5. დებულების მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 პუნქტი:
„1. საბჭოს მუშაობის წესი განისაზღვრება საბჭოს რეგლამენტით, რომელსაც საბჭოს
თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საბჭო“
დადგენილების მე-2 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
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 იურიდიული და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილება
ვ) ნორმატიული აქტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ოთარ ხარაძე
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ოთარ ხარაძე

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2018 წლის -- ნოემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და
სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი,
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის
მერისათვის 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 №669 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 (ლ. გორგილაძე) თანდართული
დანართი №1-ის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების
17 (ჩვიდმეტი) ერთეული სარწყავი წყლის არხის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ხუთი წლის ვადით 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 - 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 საკუთრებაში არსებული
სარწყავი წყლით მომარაგების ხაზოვანი ნაგებობების
მონაცემები

№

ქონების
დასახელება

სარწყავი არხების მისამართი,
დაფარვის ზონა

1

2

1

სარწყავი არხი

2

სარწყავი არხი

3

სარწყავი არხი

4

სარწყავი არხი

5

სარწყავი არხი

6

სარწყავი არხი

7

სარწყავი არხი

8

სარწყავი არხი

9
10

სარწყავი არხი
სარწყავი არხი

11

სარწყავი არხი

12

სარწყავი არხი

13

სარწყავი არხი

14

სარწყავი არხი

15

სარწყავი არხი

16

სარწყავი არხი

17

სარწყავი არხი

3
ქედა, პირველი მაისი
(საღორეთის უბანი)
ქედა, სოფელი არსენაული
ქედა, სოფელი ორცვა (შუა
უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
(ორთამელას უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
(კაპარტყეს უბანი)
ქედა, სოფელი სიხალიძეები
(დიასამიძეების უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
(ხავარწილას უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
(საყავრიას უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
ქედა, სოფელი მერისი
ქედა, სოფელი ზვარე
(სასროლისის უბანი)
ქედა, სოფელი კანტაური
ქედა, სოფელი წონიარისი
(ბასილაური - ჯაიმელას უბანი)
ქედა, სოფელი ახო
ქედა, სოფელი გეგელიძეები
(ქვედა გეგელიძეების უბანი)
ქედა, სოფელი გეგელიძეები
ქედა, სოფელი კვაშტა
(სირაბიძეები)
ჯამი

სარწყავი
არხების
გრძივი
მეტრი
4

საკადასტრო
კოდი

შენიშვნა

5

6

1640,37

21.00.546

883,4

21.00.545

1825,07

21.00.543

223,07

21.00.541

3952,12

21.00.144

1098,48

21.00.550

736,20

21.00.544

1441,43

21.00.548

403,95
295,87

21.00.146
21.00.538

2729,81

21.00.549

1465,62

21.00.145

2038,79

21.00.540

1050,07

21.00.130

1165,34

21.00.542

2760,63

21.00.539

1712,00

21.00.547

23710.22

განმარტებითი ბარათი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და
სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი,
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 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი
განკარგვის წესით, ვადიანი, 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, სარწყავი არხების გამართული და ეფექტური მუშაობისათვის
(მოქმედებისათვის) საჭიროა ჩატარებული იქნას სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მათი
კაპიტალური შეკეთება, რომლისთვისაც საჭირო ფინანსები მუნიციპალიტეტის მერიას არ გააჩნია.
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ ეტაპზე 17 (ჩვიდმეტი) ერთეული სარწყავი არხი, რომელთა
საერთო სიგრძე შეადგენს 23710.22 გრძივ მეტრს, სარგებლობის - უზუფრუქტის უფლებით
გადაცემული იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე, 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 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა ქონების გადაცემასთან დაკავშირებით
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება 17 (ჩვიდმეტი)
ერთეული სარწყავი არხი გადაცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო

დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე,
პირდაპირი განკარგვის წესით, ხუთი წლის ვადით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით კერძოდ:
სარწყავი
ქონების
სარწყავი არხების მისამართი,
არხების
საკადასტრო
№
შენიშვნა
დასახელება
დაფარვის ზონა
გრძივი
კოდი
მეტრი
1
2
3
4
5
6
ქედა, პირველი მაისი
1
სარწყავი არხი
1640,37
21.00.546
(საღორეთის უბანი)
2
სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი არსენაული
883,4
21.00.545
ქედა, სოფელი ორცვა (შუა
3
სარწყავი არხი
1825,07
21.00.543
უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
4
სარწყავი არხი
223,07
21.00.541
(ორთამელას უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
5
სარწყავი არხი
3952,12
21.00.144
(კაპარტყეს უბანი)
ქედა, სოფელი სიხალიძეები
6
სარწყავი არხი
1098,48
21.00.550
(დიასამიძეების უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
7
სარწყავი არხი
736,20
21.00.544
(ხავარწილას უბანი)
ქედა, სოფელი მერისი
8
სარწყავი არხი
1441,43
21.00.548
(საყავრიას უბანი)
9
სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი მერისი
403,95
21.00.146
10 სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი მერისი
295,87
21.00.538
ქედა, სოფელი ზვარე
11 სარწყავი არხი
2729,81
21.00.549
(სასროლისის უბანი)
12 სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი კანტაური
1465,62
21.00.145
ქედა, სოფელი წონიარისი
13 სარწყავი არხი
2038,79
21.00.540
(ბასილაური - ჯაიმელას უბანი)
14 სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი ახო
1050,07
21.00.130
ქედა, სოფელი გეგელიძეები
15 სარწყავი არხი
1165,34
21.00.542
(ქვედა გეგელიძეების უბანი)
16 სარწყავი არხი
ქედა, სოფელი გეგელიძეები
2760,63
21.00.539
ქედა, სოფელი კვაშტა
17 სარწყავი არხი
1712,00
21.00.547
(სირაბიძეები)
ჯამი
23710.22
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
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.

პროექტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება№
2018 წლის -- ნოემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის მე-3 ქუჩის გაგრძელებისა და ამავე
ქუჩაზე არსებულ IV ჩიხის მომდევნო უსახელო ჩიხისათვის ქედა ს. ქვედა მახუნცეთის მე-3
V ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“- ს
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტისა და „მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1.ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის მე-3 ქუჩა გაგრძელდეს და
ამავე ქუჩაზე არსებულ IV ჩიხის მომდევნო უსახელო ჩიხს მიენიჭოს ქედა ს. ქვედა
მახუნცეთის მე-3 V ჩიხი თანდართული ორთოფოტოს შესაბამისად.
2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს:
ა) სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს;
ბ) სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს;
გ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს.
3.განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა მუხრან 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
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის მე-3 ქუჩის გაგრძელებისა და ამავე
ქუჩაზე არსებულ IV ჩიხის მომდევნო უსახელო ჩიხისათვის ქედა ს. ქვედა მახუნცეთის მე-3
V ჩიხის სახელის მინიჭების 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 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“
ქვეპუნქტისა
და
„მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
საზღვრებში
მდებარე
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების შესაბამისად საკანონმდელო
პროცედურების დაცვით არნიშნული უძრავი ნივთის მიმდებარედ არსებული ქუჩის
დასახელების იდენტიფიკაცია.
ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანი:
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების დაწესებულ
მოთხოვნების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის
მიღება, რომლის მიღებაც უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა
მახუნცეთის მე-3 ქუჩის გაგრძელებას და ამავე ქუჩაზე არსებულ IV ჩიხის მომდევნო
უსახელო ჩიხისათვის ქედა ს. ქვედა მახუნცეთის მე-3 V ჩიხის სახელის მინიჭებას,
რომლითაც დაზუსტდება 2018 წლის 9 ნოემბრის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში
შესული მევლუდ ნიგალიძის NM18021943 განცხადების საფუძველზე მოთხოვნილი უძრავი
ნივთის მიმდებარედ არსებული ქუჩის დასახელების განსაზღვრა.
ა.გ) ინდივიდუალური აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი
ინდივიდუალური
აქტის
შესაბამისად
ხდება
ქედის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის მე-3 ქუჩის გაგრძელება და ამავე ქუჩაზე
არსებულ IV ჩიხის მომდევნო უსახელო ჩიხისათვის ქედა ს. ქვედა მახუნცეთის მე-3 V ჩიხის
სახელის მინიჭების პროცედურების სამართლებრივი რეგულაცია მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მიერ.
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 საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილება.
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - გოჩა გორგილაძე.
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - გოჩა გორგილაძე.
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საჯარო რეესტრი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
KA011771429502118
მისამართი: თბილისი 0114 სანაპიროს ქ. #2; www.napr.gov.ge;
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

გაცნობებთ, რომ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული ობიექტების ნუმერაცია დაევალა საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოს - (საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“ მე-3, მე-2, „ე“
ქვეპუნქტი). აღნიშნული სამართლებრივი ნორმა კანონიერ ძალაში შევიდა 2016 წლის 1
სექტემბრიდან.
2018 წლის 9 ნოემბერს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში შემოსულია მევლუდ ნიგალიძის
(პ/ნ:61001050383)
NM18021943
განცხადება,
რომლითაც
მოთხოვნილია
საკუთრების
დამადასტურებელ დოკუმენტში მისამართის დაზუსტების რეგისტრაცია შემდეგ უძრავ ნივთზე
მისამართით: რაიონი ქედა, სოფელი ქვედა მახუნცეთი, საკადასტრო კოდით: N21.01.37.352.
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაცული მონაცემების მიხედვით, ვერ ხერხდება
აღნიშნული უძრავი ნივთის მიმდებარედ არსებული ქუჩის დასახელების იდენტიფიკაცია. გთხოვთ,
თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში შემჭიდროვებულ ვადებში გვაცნობოთ ჩვენს მიერ სიტუაციურ
ნახაზზე მითითებული უძრავი ნივთის მიმდებარედ არსებული ქუჩის ამჟამინდელი სახელწოდება და
მოგვაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული ქუჩის გავრცელების არეალის შესახებ (სად იწყება და სად
მთავრდება ქუჩა), სიტუაციურ ნახაზებთან ერთად, ხოლო ქუჩის სახელწოდების არარსებობის
შემთხვევაში, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის
24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა.ე.“ ქვეპუნქტის საფუძველზე განახორციელოთ აღნიშნული ქუჩის
სახელდება.
დანართი: 2 გვერდი.

პატივისცემით,

სამისამართო სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი
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