
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 მაისის №01-06/05 

 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის 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 

 

2. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 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 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშის მოსმენის 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი შოთა ბერიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

  კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის I კვარტლის  შესრულების 

შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

  კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020  წლის  -- მაისი
დაბა ქედა 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი,  უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით  შ.პ.ს. „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის 
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 
პუნქტების, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის 
პირველი ნაწილისა 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 „ბ“ 
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) შ.პ.ს. „ქედის 
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-ს პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, 15 (თხუთმეტი) წლის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შემდეგი უძრავი ქონების 
გადაცემაზე  კერძოდ:

ა) ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 1220 კვ.მ 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ21.01.37.471);

ბ) ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში მდებარე 702 კვ.მ არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  (ს.კ 21.09.34.236) არსებული ორი ერთეული 
შენობა-ნაგებობის  №1 – 43.2 კვ.მ საერთო ფართი და №2 – 21.06 კვ.მ საერთო ფართი;

გ) ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთი, მე-5 ქუჩა I- ჩიხი №1-ში 
(პარკი) მდებარე 9024,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
(ს/კ21.01.37.327) არსებული არასაცხობრებელი დანიშნულების სამი  ერთეული შენობა-
ნაგებობა - კერძოდ: №01/1 საერთო ფართი – 217.5 კვ.მ;  №02/1 საერთო ფართი – 72.1 
კვ.მ და №03/1 საერთო ფართი – 47.0 კვ.მ. 



2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  შ.პ.ს. „ქედის ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 29 
აპრილი  №13  განკარგულება. 

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 ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 შუქრი თურმანიძე



განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი,  უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით  შ.პ.ს. „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის 
გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 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 „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  შ.პ.ს. „ქედის ტურიზმის 
განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  
წლის 29 აპრილი  №13  განკარგულებაში მითითებული ქონების გადაცემის ვადის 
ცვლილება, რადგან მითითებული 5 წლის ვადა არ არის საკმარისი შემდეგი გარემოებათა 
გამო, კერძოდ: ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიმართულება არის ტურიზმის სფეროში 
ადგილობრივ დონეზე დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა. ასევე, ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი 
განაცხადების წარდგენა გრანტის მოპოვებაზე. საგრანტო კონკურსების ერთ-ერთ 
ძირითადი მოთხოვნა არის ქონება - რომელსაც ორგანიზაცია უნდა ფლობდეს თუნდაც 
სარგებლობის უფლებით მინიმუმ 5 წელზე მეტი ვადით, სწორედ ამ გარემოებამ 
განაპირობა ზემოთ დასახელებულ განკარგულებაში ასახული ვადის ცვლილება და მისი 
გაზრდა 15 წლამდე, ასევე დაზუსტებული იქნა უძრავი ქონების სარეგისტრაციო 
მონაცემები, აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ 
შესაბამისი მოთხოვნით, სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების 
პროექტით  და თანდართული საქმის მასალებით განმეორებით 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.

გაცნობებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთში (აწჰესის 
დასახლება) მუნიციპალური ბიუჯეტით მოეწყო და რეგისტრირებული იქნა 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებად ავტომობილების პარკირების ტერიტორია, სადაც 
დამონტაჟებულია დისტანციური პულტით მართვადი ვერტიკალური ბარიერები და 
პარკში მდებარე ორი საპირფარეშო. ვინაიდან აწჰესის ტერიტორია წარმოადგენს 
ტურისტულად აქტიურ ადგილს, დასახელებული ობიექტების შემდგომი მოვლაშენახვისა 



და მისი გამართულად ფუნქციონირებისათვის, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული 
ქონება 15 წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაეცეს შპს შ.პ.ს. „ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრს“. კერძოდ: 
სოფელ ქვედა მახუნცეთის ტერიტორიაზე, აჭარულ ღვინის სახლთან, ცენტრალური 
საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს არსებული ავტოსადგომი, რომელიც 
რეგისტრირებულია ორ ნაკვეთად (ს/კ 21.01.37.471. 1220 კვ. მეტრი; და პარკში 
(ს/კ21.01.37.327) არსებული სამი  ერთეული შენობა-ნაგებობა - კერძოდ: №01/1 საერთო 
ფართი – 217.5 კვ.მ;  №02/1 საერთო ფართი – 72.1 კვ.მ და №03/1 საერთო ფართი – 47.0 
კვ.მ.  ასევე  სოფელ დანდალოში, ისტორიულ თაღოვან ხიდთან არსებული 702 კვ მეტრი 
არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 21.09.34.236) არსებული N1 შენობა - 43,2 კვ. 
მეტრი და N2 შენობა 21,06 კვ.

იხ. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო აზომვითი ნახაზი 
რომელიც თან ერთვის დოკუმენტაციას.   

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი  ქონების, კერძოდ:
ა) ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე 1220 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ21.01.37.471);
ბ) ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში მდებარე 702 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  (ს.კ 21.09.34.236) არსებული ორი ერთეული 
შენობა-ნაგებობის  №1 – 43.2 კვ.მ საერთო ფართი და №2 – 21.06 კვ.მ საერთო ფართი;

გ) ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთი, მე-5 ქუჩა I- ჩიხი №1-ში 
(პარკი) მდებარე 9024,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე  
(ს/კ21.01.37.327) არსებული არასაცხობრებელი დანიშნულების სამი  ერთეული შენობა-
ნაგებობა - კერძოდ: №01/1 საერთო ფართი – 217.5 კვ.მ;  №02/1 საერთო ფართი – 72.1 
კვ.მ და №03/1 საერთო ფართი – 47.0 კვ.მ. 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემა, რათა ქედის 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ განახორციელოს აღნიშნული ქონების შპს 
„ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, 15 (თხუთმეტი) წლის ვადით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ შესაბამისი ინდივიდუალურ სამართლებრივი 
აქტის (ბრძანება) მომზადება.

ხოლო განკარგულების მე-2 პუნქტით ძალადაკარგულად ცხადდება „ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  შ.პ.ს. 
„ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“-სათვის გადაცემაზე ქედის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020  წლის 29 აპრილი  №13  განკარგულება. 

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

შემჭიდროვებულ ვადებში რათა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ  
საჭიროებებიდან გამომდინარე 2020 წლის 30 მაისამდე შეძლოს აღნიშნული საკითხის 
სამართლებრივი მოწესრიგება, მათ შორის უსასყიდლო უზუფრუქტის საჯარო რეესტრში 
რეგისტრაცია.

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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე ზრდის თვალსაზრისით, ვინაიდან 
მუნიციპალიტეტი მიიღებს სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონების სარგებლობის 
საფასურს, რომლის ოდენობაც დადგინდება აღნიშნული ქონების სარგებლობისათვის 
შემდგომი მომსახურების გაწევის დროს. 

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 ს. ბოლქვაძე . 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.
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ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)



*882020239037*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.01.37.327

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020239037    -  11/05/2020 15:44:10   11/05/2020 15:46:21

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÌÀáÖÍÝÄÈÉ    

21 01 37 327

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÒÀÉÏÍÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ØÅÄÃÀ ÌÀáÖÍÝÄÈÉ ,

ØÖÜÀ 5 , ÜÉáÉ I , N 1 , ÐÀÒÊÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 9024.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ:N1 ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉÈ

217.5 ÊÅ.Ì., N2 ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉÈ 72.1 ÊÅ.Ì. N3 ÓÀÄÒÈÏ

×ÀÒÈÉ - 47 ÊÅ.Ì

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882019081880  , ÈÀÒÉÙÉ 06/02/2019 14:46:01

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  09/02/2019

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N170 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:04/02/2019 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÂÀÍÊÀÒÂÖËÄÁÀ N01-20/143 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:27/09/2013 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ßÄÒÉËÉ N01-30/105 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:10/10/2013 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÓÀÊÒÄÁÖËÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)
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*882019603986* საკადასტრო გეგმა საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 21.09.34.236

განცხადების ნომერი: 882019603986

მომზადების თარიღი: 26/07/2019

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო

ფართობი: 702 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

1/1

2/1

259160

259160

259180

259180

46
14

55
0 4614550

46
14

57
0 4614570

46
14

59
0 4614590

კოორდინატთა სისტემა: WGS 84 / UTM zone 38N

NNNN

მასშტაბი 1:300
1 2 3 4 5 6

მშენებარე ნაგებობა
05/25

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

შენობა/ნაგებობა
05/25

ხაზობრივი ნაგებობა

ტყის ფონდი

ვალდებულება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო:ქალაქი თბილისი, სანაპიროს ქუჩა, N2; ტელ: (995 32) 2 25 15 28; http://napr.gov.ge

http://napr.gov.ge


*882020237654* საკადასტრო გეგმა საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 21.01.37.327

განცხადების ნომერი: 882020237654

მომზადების თარიღი: 10/05/2020

ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო

ფართობი: 9024 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)
9022 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 37N)

21.00.024
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22.00.603
02/1

03/1

01/1

738350

738350

738400
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738450

738450
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738500
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0 4606200
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0 4606300

კოორდინატთა სისტემა: WGS 84 / UTM zone 37N

NNNN

მასშტაბი 1:1300
10 20 30 40

მშენებარე ნაგებობა
05/25

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

შენობა/ნაგებობა
05/25

ხაზობრივი ნაგებობა

ტყის ფონდი

ვალდებულება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო:ქალაქი თბილისი, სანაპიროს ქუჩა, N2; ტელ: (995 32) 2 25 15 28; http://napr.gov.ge

http://napr.gov.ge


პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №

2020 წლის -- მაისი
დაბა ქედა

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის

№33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 
განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ №1-ში შეტანილი იქნას  ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს 
თანდართული რედაქციით.

3. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
4. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (ლ. გორგილაძეს).
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 საპრივატიზაციო



ობიექტების  (უძრავი/მოძრავი ქონების) ნუსხა

N ქონების დასახელება
ქონების 

მისამართი
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შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ყოფილი თამბაქოს 
დამზადების 

ადმინისტრაციული
შენობა (კანტორა)

დაბა ქედა,
ვაჟა-ფშაველას

ქუჩა №3

ქედის
მუნიციპალიტეტი

154.50 132.00 21.03.33.072 17430.00  

2
ყოფილი თამბაქოს 

საწყობი

დაბა ქედა,
აღმაშენებლის 

ქუჩა N17

ქედის
მუნიციპალიტეტი

403.00 290.00 21.03.35.073 12410.00  

3
სასურსათო  მაღაზია

(პრიანიკები)
სოფელი 

ქვ. მახუნცეთი
ქედის

მუნიციპალიტეტი
115.30 125.00 21.01.37.007.01.500 18594.00  

4
ყოფილი სასადილოს 

შენობა
სოფელი 
მერისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

72.40 113.00 21.05.33.026 6922.00  

5
ყოფილი რძის 

ქარხანა

დაბა ქედა, 
რუსთაველის 

ქუჩა N36

ქედის
მუნიციპალიტეტი

547.40 4163.0 21.03.35.005 106233.00  

6

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

სოფელი ახო
ქედის

მუნიციპალიტეტი
 550.00 21.08.34.022 1485.00  

7
დტ-75 ტიპის 

(მარკის)
ტრაქტორი

სოფელი 
ცხმორისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   0.32

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის დასკვნის 
შესაბამისად არის 

0.32 თეთრი

8
დტ-75 ტიპის 

(მარკის)
ტრაქტორი

სოფელი ზვარე
ქედის

მუნიციპალიტეტი
   0.32

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის დასკვნის 
შესაბამისად არის 

0.32 თეთრი

9
დტ-75 ტიპის 

(მარკის)
ტრაქტორი

სოფელი 
მახუნცეთი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   0.32

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის დასკვნის 
შესაბამისად არის 

0.32 თეთრი

10
საწვავის ცისტერნა 

(25 ტონიანი)
4 ცალი

დაბა ქედა
ქედის

მუნიციპალიტეტი
   1000.00  

11
რკინის საწოლი - 46 

ცალი
დაბა ქედა

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   138.00  

12
ავტომანქანა უაზი 
(ჯართის სახით)

სოფელი 
მერისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   0.32

1 კგ ჯართის ფასი 
აუდიტის დასკვნის 
შესაბამისად არის 

0.32 თეთრი

13
ავტომანქანა უაზი

(სასწრაფო)
(GMB-973)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   4500.00  

14
ავტომანქანა ნივა

ვაზ. 2121 (BAX-215)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   550.00  

15

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

დ.ქედა, 9 
აპრილის ქ.

ქედის
მუნიციპალიტეტი

 40.00 21.03.35.425 560.00  



16

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

სოფ. ქვედა 
მახუნცეთი 

(აწჰესი)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

 185.00 21.01.37.655 3700.00  

17
ყოფილი 

უნივერმაღის 
საწყობი

დაბა ქედა, 
ტბელ 

აბუსერიძის 
N10

ქედის
მუნიციპალიტეტი

 

119.9 21.03.33.016.01.506 7793.50

 

18 ყოფილი საწყობი

დაბა ქედა, 
ტბელ 

აბუსერიძის 
N10

ქედის
მუნიციპალიტეტი

 

107.45 21.03.33.016.01.502 6457.00

 

19
ყოფილი 

საკონდიტრო 
საამქრო

დაბა ქედა, 
ტბელ 

აბუსერიძის 
N10

ქედის
მუნიციპალიტეტი

 

50.4 21.03.33.016.01.503 3024.00

20

არასასოფლო-
სამეურნეო 

დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთი

სოფ. გულები
ქედის

მუნიციპალიტეტი
 293.00 21.03.34.501 1700.00



განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 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 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტი 
შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების 
(ქონება) ნუსხის დამტკიცებას და დამტკიცებულ ნუსხაში ცვლილებების შეტანას ახორციელებს 
აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების ნუსხის დადგენა, რომელითაც შესაძლებელი იქნება  ელექტრონული ან 
საჯარო აუქციონის ფორმით  განხორციელდეს პრივატიზება - საკუთრებაში გადაცემა 
როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე; 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს  დამტკიცებულ 

საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ: ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის N33 განკარგულებით დამტკიცებულია მუნიციპალური ქონების 
საპრივატიზაციო ნუსხა, სადაც შეტანილია 22 ერთეული ქონება. საპრივატიზაციო ქონების ნუსხაში 
შეტანილია ერთი ერთეული ქონების, კერძოდ:სოფელ გულებში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 
მიწის ნაკვეთი 293 კვ. მეტრი (ს/კ 21.03.34.501). რომელიც ექსპერტ-შემფასებლის მიერ შეფასებულია 
1700 ლარად (იხ. აუდიტის დასკვნა). აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე აუქციონის გამართვას მოითხოვს 
ქედის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად. სადაც 
განთავსდება საწარმოო დანიშნულების და მომსახურების ობიექტი, რომელშიც დასაქმდება 
მუნიციპალიტეტის მცხოვრები მოსახლეობა და მცირე საწარმოს ან, მომსახურების ობიექტის 
შექმნით, დამატებით ეკონომიკური სარგებელი გაუჩნდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. 
გამომდინარე აქედან, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული უძრავი ქონება შეტანილი იქნას 
საპრივატიზაციო ნუსხაში.

 საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანილი N20 ქონების, ყოფილი უნივერმაღის საწყობის ფართი 
დაზუსტდა და ნაცვლად 139 კვ. მეტრისა შეადგინა 119,9 კვ. მეტრი, შესაბამისად შემცირდა შეფასების 
თანხა და ნაცვლად 8360 ლარისა შეადგინა 7793,5 ლარი. 

ასევე, საპრივატიზაციო ნუსხიდან ამოსაღებია სამი ერთეული ქონება (N15; N18; N19) რომლებიც 
გაყიდულია ელექტრონული აუქციონის გზით. კერძოდ: დაბა ქედა, ვაჟა-ფშაველას ქ.N7-ში მდებარე 
96,00 კვ. მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.03.33.325), სოფ. ზესოფელში 
(კოლომბრისი) მდებარე 150,00 კვ. მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.06.32.177) და 
ვტომანქანა უაზი-31519 (WWS-979).

ზემოთ აღნიშნულის შესაბამისად „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებით დამტკიცებული დანართიდან  უნდა 
განხორციელდეს მე-15; მე-18 და მე-19 ნუმერაციით არსებული ქონების ამოღება.

 ასევე ნუსხას უნდა დაემატოს პრივატიზების მიზნით, ერთი ერთეული ქონება, კერძოდ:
1. სოფელ გულებში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი 293 კვ. მეტრი (ს/კ 

21.03.34.501). რომელიც ექსპერტ-შემფასებლის მიერ შეფასებულია 1700 ლარად. 
 
ზემოაღნიშნული ქონების თაობაზე დამატებითი ინფორმაცია აუდიტის დასკვნა, სარეგისტრაციო 

დოკუმენტები, თან ერთვის განკარგულების პროექტს დანართის სახით.



წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დამტკიცებულ ,,ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხაში 
ცვლილების შეტანა კერძოდ, დანართი №1-ს ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, რომელიც 
წარმოდგენილია განკარგულების პროექტზე თანდართული რედაქციით, რომლის შესაბამისად 
საპრივატიზაციო ობიექტების რაოდენობა განისაზღვრა 20 - ერთეულად და  წარმოადგენს „ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 
განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.

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

ვადებში, რადგან  ქედის მუნისიპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს ელექტრონული აუქციონის 
გამოცხადების ერთ თვიანი მომსახურების პაკეტი შესყიდული აქვს მიმდინარე წელში, რომლის 
ვადაც იწურება, შესაბამისად აუქციონის გამოცხადება და მისი დასრულება აღნიშნულ ვადაში უნდა 
განხორციელდეს. აქედან გამომდინარე აუცილებლობა მოითხოვს ქედის მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  გადაწყვეტილების შემდეგ, 
მიმდინარე ვადაში დროულად განახორციელოს დაგეგმილი აუქციონის გამოცხადება. 

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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე ზრდის თვალსაზრისით, ვინაიდან 
მუნიციპალიტეტი მიიღებს პრივატიზაციის შედეგად გასხვისებული ქონების საფასურს, რომლის 
ოდენობაც დაფიქსირდება აუქციონის საბოლოო შედეგის დროს.

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 სამსახური (ს. ბოლქვაძე). 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.



















*882020220318*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.03.34.501

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020220318    -  25/03/2020 16:13:43   26/03/2020 10:10:54

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÃÀÁÀ ØÄÃÀ    

21 03 34 501

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÄÃÀÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ, ÓÏ×ÄËÉ ÂÖËÄÁÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 293.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882020220318  , ÈÀÒÉÙÉ 25/03/2020 16:13:43

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  26/03/2020

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N277 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:23/03/2020 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ: ÀÙßÄÒÀ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)



















*882020158285*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.03.33.016.01.506

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882020158285    -  26/02/2020 16:07:39   28/02/2020 19:52:32

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ ÊÏÃÉ

ØÄÃÀ ÃÀÁÀ ØÄÃÀ      

21 03 33 016 01/506

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÒÀÉÏÍÉ ØÄÃÀ , ØÖÜÀ ÀÁÖÓÄÒÉÞÄ , N 10

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÈÀÍÀÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ:521.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ: 21.03.12.009;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁ(ÄÁ)ÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉ:884.45

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882020158285  , ÈÀÒÉÙÉ 26/02/2020 16:07:39

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  28/02/2020

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ÁÒÞÀÍÄÁÀ N208 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/02/2020 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÜÖØÄÁÉÓ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÀ N1 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:22/08/2016 , ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀÌÉÍÉÓÔÒÏÓ ÓÀãÀÒÏ

ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ:

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ

ÔÉÐÉ:

ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ: ×ÀÒÈÉ: ßÉËÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ ×ÀÒÈÉ 119.90 ÊÅ.Ì.

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)



         

        "×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ

ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ

ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;

ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09

ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge ÂÅÄÒÃÉ: 2(2)



პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2020  წლის  -- მაისი 

დაბა ქედა  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 

 2019 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის 

სამსახურის 2019 წლის ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

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 















































































































































































































პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2020  წლის  -- მაისი 

დაბა ქედა  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

 2020 წლის I კვარტლის შესრულების შესახებ 

 ანგარიშის მოსმენის თაობაზე 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა: 

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2020 წლის I კვარტლის  შესრულების შესახებ ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა. 

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს. 

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 



ა ნ გ ა რ ი შ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

2020 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ 

 
 

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი 
   

ქედის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N10 დადგენილებით 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებული  წლიური   მოცულობა  11 835 000 

ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ხოლო დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 12 625 000 ლარით. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მდგომარეობით მიღებულია  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 173 118 ლარი, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი - 40 000 

ლარი, გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 1 711 717 ლარი, მათ შორის: 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 711 539 ლარი, ქონების 

გადასახდი 178 ლარი,  სხვა შემოსავლებიდან სულ მიღებული იქნა 52 122 ლარი, მათ შორის: 

პროცენტები 451 ლარი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 5065 ლარი, 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2863 ლარი, 

სანებართვო  მოსაკრებლი 33 667 ლარი,  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 1 600  ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები 5 628 ლარი, შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 847 ლარი.არაფინანსური აქტივების კლებიდან  1 300 

ლარი. 2020 წლის ფაქტიური შემოსულობები  დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებით 

შესრულებულ იქნა 88,3%-ით. 

 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი 
 ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 2020 წლის I 

კვარტლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 240 200 ლარის ოდენობით, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 977 244 ლარი. (88.3%) 

 

 

I. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა შეადგენდა 638 176 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 605 310 ლარი, მათ 

შორის:   

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 

147 000 ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 141 651 ლარი.  

მუნიციპალიტეტის მერიის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 473 400 

ლარს, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 449 912 ლარი. 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის სამსახურის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული   გეგმა    

შეადგენს    17 700  ლარს,    ხოლო  ფაქტიურმა  შესრულებამ  შეადგინა 13 746 ლარი. 

 

 



 

 

II. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

 

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2020 წლის I 

კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 349 700 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 321 368 ლარი, მათ შორის: 

 

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 2020 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 107 200  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ  82 

183 ლარი, საიდანაც  

შპს ქედის წყალკანალი     2020 წლის   I  კვარტლის   დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 

107 200  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 82 183 ლარი. 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების 2020 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 174 000  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 173 

118 ლარი, მათ შორის: 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 81 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 80 118  ლარი. 

 

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია 

(მუზეუმის განსათავსებლად) 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 93 000 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 93 000 ლარი. 

 

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო 

სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და 

მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები  2020 

წლის I კვარტლის დაზუსტებული   გეგმა განისაზღვრა 1 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 670 ლარი. 

 

 

 

 

III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

 

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2020 წლის I კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 160 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 149 381 ლარი, მათ შორის: 

 

შპს ქედის კომუნალურსერვისი     2020 წლის I კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 160 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 149 381 ლარი. 

 

 



IV.  განათლება 

 

განათლების სფეროს 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 427 100 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 321 629 ლარი, მათ შორის: 

 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 427 100 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 321 629 ლარი, საიდანაც 

 

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანების 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 355 900 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 321 629 ლარი. 

 

ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია  2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 71 200 ლარი 

 

 

V. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

 

 

 
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2020 წლის I კვარტლის   დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 399 600  ლარი, ხოლო   ფაქტიურმა შესრულებამ   შეადგინა 357 913 ლარი, მათ 

შორის: 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 134 800  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 118 395 ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 80 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 72 759 ლარი. 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 2020 წლის I კვარტლის  დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 14 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 13 921  ლარი. 

საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერი ღონისძიებების 2020 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 11 715 

ლარი. 

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებების 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული 

გეგმა განისაზღვრა 20 000  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 20 000 ლარი. 

 

კულტური განვითარების ხელშეწყობა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 259 000 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 235 938  ლარი, საიდანაც 

ა.ა.ი.პ  ქედის კულტურის ცენტრის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 197 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  188 466 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 35 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30 034 ლარი. 

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 19 500 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17 438 ლარი. 

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 2019 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6200 ლარი. 

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 2020 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 581 

ლარი. 



 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2020 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 300  ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 277 

ლარი. 

 

 

 

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს 2020 წლის I 

კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 265 624 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 221 643 ლარი, მათ შორის: 

 

ჯანმრთელობის დაცვის  2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 94 000 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 66 011 ლარი, საიდანაც 

 

ამბულატორიული მომსახურეობა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 37 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 37 800 ლარი. 

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 2020 წლის I კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 32 500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 21 111 

ლარი. 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 21 300 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულება შეადგინა 7 100 ლარი. 

         კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი დაწესებულებების 

სადეზინფექციო დამუშავებისათვის 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2 

400 ლარი. 

 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 171 624 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 155 632 ლარი, საიდანაც 

 

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 408 ლარი. 

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4 500 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 661 ლარი. 

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური 

ხანდაზმულებისათვის  2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 300  ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 180 ლარი. 

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

მატერიალური დახმარება 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 000 ლარი, 

ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 000 ლარი. 

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 14 800 

ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა  12 400 ლარი. 

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა  2020 წლის 

I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 400 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა 3 106 ლარი.   



სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 

განისაზღვრა 5 800 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 178 ლარი. 

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)  2020 

წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 67 324 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 58 674 ლარი. 

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების 

შესაძენად ფინანსური დახმარება 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 60 

500 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 60 475 ლარი. 

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარების 

უზრუნველყოფა 2020 წლის I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6 000 ლარი, ხოლო 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5 500 ლარი. 

 

 

 

 

  

 



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებუ

ლი გეგმა

2020 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

2020 წლის 1 

კვარტლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ასიგნებები
11 835 000 12 625 000,00 2 240 200,00 1 977 244,96 262 955 88,26

01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების 

ხარჯები
2 698 908 2 669 184,48 638 176,48 605 309,62 32 867 94,85

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა

2 226 793 2 226 793,00 638 100,00 605 309,62 32 790 94,86

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 563 860 563 860,00 147 000,00 141 651,26 5 349 96,36

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1 594 433 1 594 433,00 473 400,00 449 912,48 23 488 95,04

01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევისა 

სამსახური
68 500 68 500,00 17 700,00 13 745,88 3 954 77,66

01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 472 115 442 391,48 76,48 0,00 76 0,00

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 70 000 40 276,48 76,48 0,00 76 0,00

01 02 02 მონაწილეობითი ბიუჯეტი 300 000 300 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი 

მონაწილეობა  საგრანტო და 

ადგილობრივ პროექტებში

60 000 60 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

01 02 04
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა
42 115 42 115,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

01 02 04 01
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 

მიღებული სესხების მომსახურება
42 115 42 115,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური 

კომუნალური სერვისების განვითარება 4 292 260 5 042 260,00 349 700,00 321 368,17 28 332 91,90

02 01
 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 596 400 1 596 400,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 01 01
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია
508 600 508 600,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 01 02

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ 

გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე 

გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის 

მშენებლობა

1 000 000 1 000 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 01 03
ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის 

რეაბილიტაცია
82 800 82 800,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 01 07 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 5 000 5 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

და სერვისების განვითარება
469 960 469 960,00 107 200,00 82 183,32 25 017 76,66

02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის 

მშენებლობა
141 500 141 500,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 02 01 01
სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია
125 900 125 900,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 02 01 06
სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო 

კაპიტალის შენატანი
15 600 15 600,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი 328 460 328 460,00 107 200,00 82 183,32 25 017 76,66

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის 2020  წლის I კვარტლის                                                                                                    

გადასახდელების  შესრულება 

(ლარებში)



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებუ

ლი გეგმა

2020 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

2020 წლის 1 

კვარტლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები
2 067 400 2 067 400,00 174 000,00 173 117,85 882 99,49

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და 

ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, 

დემონტაჟი

836 700 836 700,00 174 000,00 173 117,85 882 99,49

02 03 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ 

მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის მშენებლობა

463 100 463 100,00 81 000,00 80 118,17 882 98,91

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე 

ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია 

(მუზეუმის განსათავსებლად)

373 600 373 600,00 93 000,00 92 999,68 0 100,00

02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
803 800 803 800,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 02 01
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და 

აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
500 000 500 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების 

გატარება

303 800 303 800,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, 

ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული 

ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა 

შენახვა

426 900 426 900,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 03 02
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის 

ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა
371 900 371 900,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 03 03 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 30 000 30 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 03 03 04 წონიარისის ცენტრის კეთილმოწყობა 25 000 25 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, 

სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და 

ექსპერტიზის ხარჯები

105 000 105 000,00 68 500,00 66 067,00 2 433 96,45

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან 

დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და 

აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში 

რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-

აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- 

ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური 

დასკვნები

5 000 5 000,00 1 500,00 670,00 830 44,67

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა

100 000 100 000,00 67 000,00 65 397,00 1 603 97,61

02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 53 500 53 500,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და 

საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში 

მონაწილეობა

2 000 2 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული 

პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

6 500 6 500,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 05 03 ღვინის ფესტივალი ქედაში 25 000 25 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 05 04
ქედის მუნიციპალიტეტის  მოიალაღე 

ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა
20 000 20 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

02 06 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 750 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებუ

ლი გეგმა

2020 წლის 

წლიური 

დაზუსტებული 

გეგმა

2020 წლის 1 

კვარტლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

ფაქტი სხვაობა %

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 694 900 694 900,00 160 000,00 149 381,49 10 619 93,36

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის 

სფეროში

694 900 694 900,00 160 000,00 149 381,49 10 619 93,36

03 01 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 634 900 634 900,00 160 000,00 149 381,49 10 619 93,36

03 01 02 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა 60 000 60 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

04 00  განათლება 1 552 660 1 552 660,00 427 100,00 321 629,61 105 470 75,31

04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1 552 660 1 552 660,00 427 100,00 321 629,61 105 470 75,31

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 1 481 460 1 481 460,00 355 900,00 321 629,61 34 270 90,37

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების 

კეთილმოწყობა, მშენებლობა და 

კაპიტალური  რეაბილიტაცია
71 200 71 200,00 71 200,00 0,00 71 200 0,00

04 01 02 01 ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი 71 200 71 200,00 71 200,00 0,00 71 200 0,00

05 00
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 

და სპორტი
1 799 780 1 799 780,00 399 600,00 357 913,21 41 687 89,57

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 749 300 749 300,00 134 800,00 118 394,84 16 405 87,83

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 229 300 229 300,00 80 800,00 72 758,87 8 041 90,05

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 60 000 60 000,00 14 000,00 13 920,97 79 99,44

05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების 

მხარდაჭერა
160 000 160 000,00 40 000,00 31 715,00 8 285 79,29

05 01 03 01
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი 

ღონისძიებები
80 000 80 000,00 20 000,00 11 715,00 8 285 58,58

05 01 03 02
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი 

ღონისძიებები
80 000 80 000,00 20 000,00 20 000,00 0 100,00

05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა 

და რეაბილიტაცია
300 000 300 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

05 01 04 01

სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა 

ქედა 105300.00, სოფელი პ. მაისი 66900, სოფელი 

ახო 63000, სოფელი ახოს N1 საშუალო სკოლასთან 

64800)    

300 000 300 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 022 480 1 022 480,00 259 000,00 235 937,65 23 062 91,10

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 689 000 689 000,00 197 500,00 188 465,66 9 034 95,43

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა 123 280 123 280,00 35 800,00 30 034,12 5 766 83,89

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 77 300 77 300,00 19 500,00 17 437,87 2 062 89,42

05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, 

მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
86 400 86 400,00 6 200,00 0,00 6 200 0,00

05 03
 ახალგაზრდობის განვითარების 

ხელშეწყობა
28 000 28 000,00 5 800,00 3 580,72 2 219 61,74

05 03 01
 ინტელექტუალური და შემეცნებითი 

პროექტების მხარდაჭერა
20 000 20 000,00 2 500,00 1 303,72 1 196 52,15

05 03 02
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 

პროგრამა
8 000 8 000,00 3 300,00 2 277,00 1 023 69,00

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და 

ბიბლიოთეკების მშენებლობ- 

რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

46 500 46 500,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

05 04 01
სოფელ მერისის კულტურის სახლის 

რემონტი
46 500 46 500,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
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ფაქტი სხვაობა %

06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
796 492 866 215,52 265 623,52 221 642,86 43 981 83,44

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 451 792 451 792,00 91 600,00 66 011,00 25 589 72,06

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურეობა 187 592 187 592,00 37 800,00 37 800,00 0 100,00

06 01 03
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურეობა
154 000 154 000,00 32 500,00 21 111,00 11 389 64,96

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის 

მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის 

მქონე პირებისათვის

85 200 85 200,00 21 300,00 7 100,00 14 200 33,33

06 01 06

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და 

ამბულატორიების კეთილმოწყობა და 

ინვენტარის შეძენა

25 000 25 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

06 01 06 01
დოლოგნისა და ცხმორისის 

ამბულატორიების რემონტი
25 000 25 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 344 700 414 424 174 024 155 632 18 392 89,43

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის 

ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა

25 200 25 200,00 5 000,00 3 408,33 1 592 68,17

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო 

მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების 

ორგანიზება და დახმარება

30 040 30 040,00 4 500,00 3 661,00 839 81,36

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების 

შემცირება, სოფლად მცხოვრები  

არამობილური ხანდაზმულებისათვის

12 660 12 660,00 3 300,00 2 180,00 1 120 66,06

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 

წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება

60 000 60 000,00 1 000,00 1 000,00 0 100,00

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა 

დასაფლავებისთვისერთჯერადი 

მატერიალური დახმარება

30 000 30 000,00 14 800,00 12 400,00 2 400 83,78

06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ 

ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა
13 800 13 800,00 3 400,00 3 105,60 294 91,34

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის 

პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-

რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის 

ხელშეწყობა

15 000 15 000,00 5 800,00 5 178,00 622 89,28

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების 

შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

(ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო 

ფონდი) 

0 67 323,52 67 323,52 58 673,52 8 650 87,15

06 02 09
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული 

სახურავების შეცვლა
30 000 30 000,00 0,00 0,00 0 #DIV/0!

06 02 10

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე 

ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლების 

შესაძენად ფინანსური დახმარება

92 000 92 000,00 60 500,00 60 475,41 25 99,96

06 02 11

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის 

საჭიროებისათვის მატერიალური 

დახმარების უზრუნველყოფა

36 000 36 000,00 6 000,00 5 550,00 450 92,50

06 02 12

კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის 

მიზნით რიგი დაწესებულებების 

სადეზინფექციო დამუშავებისათვის

0 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400 0,00



№ 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 პირველ მაისში მცხოვრები მურმან შავლიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ფ/პ თამაზ შავლიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

48  

14.01.2020
1500 600 600

2

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ნიაზ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მეგაფარმი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

62  

16.01.2020
222,92 222,92 222,92

3

სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები ნოდარ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

68  

20.01.2020
500 500 500

4

სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ემინე ბერიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის

ეროვნული ცენტრი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

75  

23.01.2020
150 150 150

5

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები გიგა დევაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

76  

23.01.2020
150 150 150

6

სოფელ ზვარეში მცხოვრები ნესტან ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“ - 

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

77  

23.01.2020
140 140 140

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                             

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



7

სოფელ აქუცაში მცხოვრები ნანი ასამბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

78  

23.01.2020
350 350 350

8

სოფელ აქუცაში მცხოვრები მერაბ მახაჭაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

79  

23.01.2020
558 558 558

9

სოფელ მერისში მცხოვრები მიხეილ შარაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

80  

23.01.2020
450 450 450

10

სოფელ დანდალოში მცხოვრები როლანდი არძენაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

113  

30.01.2020
100 100 100

11

სოფელ მერისში მცხოვრები მანანა დუმბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. ,,ალ. ალადაშვილის სახელობის კლინიკი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

114  

30.01.2020
765 765 765

12
სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ინგა კურცხალიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

115  

30.01.2020
360 360 360

13
სოფელ სილიბაურში მცხოვრები ლიკა ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

116  

30.01.2020
125 125 125

14
სოფელ ჩეტკიძეებში მცხოვრები ლია ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

117  

30.01.2020
450 450 450

15
დაბა ქედაში მცხოვრები მარიამ სალაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

118  

30.01.2020
305 305 305

16

სოფელ მერისში მცხოვრები მანანა დუმბაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ  მედცენტრი“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

119  

30.01.2020
175 175 175



17

სოფელ გარეტყეში მცხოვრები მიქაილ თურმანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,ისრაელი საქართველოს სამედიცინო

კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

121  

31.01.2020
700 700 700

18
სოფელ უჩხითში მცხოვრები გოგიტა არჯევანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

123  

31.01.2020
500 500 500

19
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები საბა მადაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

127  

03.02.2020
100 100 100

20

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები დურსუნ ხალვაშისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ა(ა)იპ ,,ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო

ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

128  

03.02.2020
500 500 500

21

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები იოსებ ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ფ/პ ლერი ბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

144  

04.02.2020
1650 600 600

22
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები მერაბ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

146  

04.02.2020
200 0 0

23

სოფელ სირაბიძეებში მცხოვრები დიმა დიასამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - მ. იაშვილის

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

161  

07.02.2020
450 450 450

24

სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები რიზალ შავლიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

162  

07.02.2020
400 400 400

25

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ჯემალ ანანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

163  

07.02.2020
490 490 490



26

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ირინა ხალითბა- ნაკაშიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური 

საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

164  

07.02.2020
531 531 531

27

სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ნუგზარ შარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

166  

07.02.2020
360 360 360

28
დაბა ქედაში მცხოვრები გიორგი შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სხივური მედიცინის ცენტრის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

169 

11.02.2020
800 800 800

29

სოფელ დანდალოში მცხოვრები ნარგულ არძენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

170 

11.02.2020
100 100 100

30

სოფელ ქედის მცხოვრები გულნარა დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედცენტრი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

171 

11.02.2020
440 440 440

31
სოფელ აქუცაში მცხოვრები ლაშა ლომინაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და ი/მ ,,ბესიკ დარჩიძე“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

179 

18.02.2020
500 500 500

32

სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ასიე მჟავანაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,ევექსის ჰოსპიტლები“ - ბათუმის რეფერალური საავადმყოფოს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

180 

18.02.2020
200 200 200

33

სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლიდა ბერიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ფ/პ ოთარ ბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

181 

19.02.2020
1800 300 300

34

სოფელ დოლოგანში მცხოვრები რომან ვარშანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

207 

25.02.2020
500 500 500



35
დაბა ქედაში მცხოვრები ვაჟა აბულაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

212 

27.02.2020
1000 1000 1000

36
სოფელ ჯალაბაშვილებში მცხოვრები ვახტანგ ცინცაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,ემ ფარმა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

213 

27.02.2020
400 400 400

37
დაბა ქედაში მცხოვრები მარინა შერვაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და ი/მ ედუარდ ჯაყელის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

214 

27.02.2020
201,6 201,6 201,6

38
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ციცინო ქათამაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

218 

28.02.2020
200 200 200

39
ქედის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი

დაწესებულებების სადეზინფექციო დამუშავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

71 09    

22 37

239 

05.03.2020
0 0 0

სოფელ კუჭულაში მცხოვრები როლანდი

ნაკაშიძის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ვიტალი

თურმანიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად

გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

245 

10.03.2020
900 0 0

41
დაბა ქედაში მცხოვრები რაულ ბარამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

264 

16.03.2020
1000 1000 1000

42
სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები შოთა ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,კავკასიის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

265 

18.03.2020
800 800 800

43
სოფელ ზვარეში მცხოვრები ზაზა მგზავრიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

266 

18.03.2020
500 500 500



44

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები თამაზ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს 

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

267 

18.03.2020
500 500 500

45
სოფელ სილიბაურში მცხოვრები ფატი ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

268 

18.03.2020
700 700 700

46
სოფელ ახოში მცხოვრები გურამ ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

269 

18.03.2020
500 500 500

47

სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები შორენა მახარაძისათვის ქედის

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

281 

24.03.2020
200 0 0

48

დაბა ქედაში მცხოვრები მარიამ გოგიძისთვის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ფ/პ ჯუმბერბერიძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისადგადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

336 

27.03.2020
1800 0 0

49

სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები გენადი ბალაძისთვის (ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის 

დაქირავების მიზნით ფ/პ ანზორ ბალაძესთან დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების 

შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09    

28

337 

27.03.2020
1800 0 0

50

სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჯუმბერ სურმანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

338 

28.03.2020
300 0 0

76 0 0

X X 27 399,52 18 673,52 18 673,52 Xს უ ლ


