
დანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის №01-06/14
 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

მომხსენებელი: მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური 
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე                  

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
                                                                 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე

2. „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 
განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის 
№4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი.

მომხსენებელი: მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური 
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე                 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე

                  3. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 
ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 
განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტი.

მომხსენებელი: საკრებულოს აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს სოციალურ საკითხთა

 კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე

4. „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

5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის III კვარტლის  
შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო
 სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე



 

პროექტი 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება № 

 

2020 წლის -- ნოემბერი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის  

№26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

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

პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1.  

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (გამოქვეყნების 

წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.134.016234, 09/01/2018,) 

შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:  

1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დემატოს „თავი V1“ შემდეგი რედაქციით:  

 

„თავი V1 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას 

 

მუხლი 201. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების 

პროგრამაში სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, 

მათ შორის:  სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის 

ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის 

და სხვა მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოსთან გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებში 

იგულისხმება: 

ა) სახელი; 

ბ) გვარი; 



გ) პირადი ნომერი; 

დ) დაბადების თარიღი;  

ე) სქესი; 

ვ) მოქალაქეობა; 

ზ) ინფორმაცია პირის მისამართზე რეგისტრაციის შესახებ; 

თ) ინფორმაცია საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის შესახებ; 

ი) ფოტოსურათი. 

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შესაბამისი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია საქმისწარმოების 

პროგრამაში ცალკეული ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვროს მონაცემთა კონკრეტული 

მოცულობა.  

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაცემთა დამუშავებას 

ახორციელებს უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.“   

 

მუხლი 2.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 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 პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

უფლებამოსილებების განხორციელების სამართლებრივი რეგულაცია. 
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში- ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში 

სათანადო ცვლილების შეტანა, რათა სამართლებრივად კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში 

მოვიდეს აღნიშნული დებულება.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში შეიტანოს სათანადო 

ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და 

მოთხოვნის საფუძველზე, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად 

განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 
დადგენილების პირველი მუხლით ხდება დებულებაში შესატანი ცვლილებების განსაზღვრა 

შემდეგი სახით: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დემატოს „თავი V1“ შემდეგი რედაქციით:  

 

„თავი V1 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას 

 

მუხლი 201. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების 

პროგრამაში სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, 

მათ შორის:  სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის 

ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის 

და სხვა მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოსთან გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებში 

იგულისხმება: 

ა) სახელი; 

ბ) გვარი; 



გ) პირადი ნომერი; 

დ) დაბადების თარიღი;  

ე) სქესი; 

ვ) მოქალაქეობა; 

ზ) ინფორმაცია პირის მისამართზე რეგისტრაციის შესახებ; 

თ) ინფორმაცია საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის შესახებ; 

ი) ფოტოსურათი. 

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შესაბამისი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად. ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია საქმისწარმოების 

პროგრამაში ცალკეული ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვროს მონაცემთა კონკრეტული 

მოცულობა.  

4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაცემთა დამუშავებას 

ახორციელებს უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.“   

ხოლო, დადგენილების მე-2 მუხლი კი აწესრიგებს დადგენილების ძალაში შესვლის 

საკითხს შემდეგი სახით: 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებშ იმიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის მიღება უნდა 

განხორციელდეს შემჭიდროვებულ ვადებში, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ქედის 

მუნიციპალიტეტის მიერ, რაც შეიძლება მალე (სასურველია მომდევნო (რიგგარეშე ან 

რიგით) სხდომაზევე) იქნას მერიის დებულებაში შეტანილი ცვლილება, რომლითაც 

დებულებაში აისახება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 

რეგულაცია.  

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

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

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

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



ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს 

მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



 

პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება  № 

 

2020 წლის  --  ნოემბერი 

დაბა ქედა 

                                              

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

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

პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

მარტის №4 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი 

200130000.35.134.016191.17/03/2016). შევიდეს შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართს დაემატოს „მუხლი 31“ შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 31. 

რეზიდენტი საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის საქმიანობისათვის სპორტის დარგში 

(საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის კლასი 

93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები (ღია, დახურული ან 

გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი 

ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, სავარჯიშოდ ან/და სპორტული 

ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული 

ობიექტებისა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული 

აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ 

ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს 0,01%-ის ოდენობით.  



(შენიშვნა: საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის დოკუმენტის ხილვა 

შესაძლებელია ბმულზე: 

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf)“ 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართს დაემატოს „მუხლი 9“ შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 9. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, რომელზეც განთავსებულია სპორტული 

ობიექტები (ღია, დახურული ან გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), 

რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, 

სავარჯიშოდ ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა ფიტნესის 

და ბოდი-ბილდინგის ობიექტებისა და ტერიტორიული ზონირება იძლევა საშუალებას გამოიყოს 

ასეთი სპორტული ობიქტების ინტენსიური განთავსების ზონები/ტერიტორიები) ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს გადასახადის საბაზისო განაკვეთის (0.24 ლარი) 

გამრავლებით ტერიტორიულ კოეფიციენტზე, რომელიც არის 0.01. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 1მ2 განისაზღვროს: 0.01 X 0.24 = 0.024 ლარის 

ოდენობით.“ 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf


 

 

 

განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 
„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების 

განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 

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 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკური განვითარების საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 ოქმის შესაბამისად 

წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ სპორტულ ობიექტებთან მიმართებაში ქონების 

გადასახადის ტარიფების კორექტირება, შესაბამისად საჭიროება მოითხოვს ქედის 

მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამართლებრივ აქტებში შეტანილი იქნას ცვლილებები.  
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტში - „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის 

შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 15 მარტის №4 დადგენილებაში  სათანადო ცვლილებების 

განხორციელება რათა სამართლებრივად უკეთ დეიხვეწოს და მოწესრიგდეს - სპორტის 

დარგში საქმიანობის განმახორცილებელი საწარმოებისთვის, ბალანსზე ძირითად 

საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი 

მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ ლიზინგით გაცემული 

ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური 

განაკვეთის განსაზღვრის საკითხი და ასევე - იმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწებთან მიმართებაში, რომლებიც გამოირჩევიან სპორტული ობიექტების განთავსების 

განსაკუთრებული ინტენსივობით.  
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია შემოიღოს საგადასახადო კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი 

გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი 

განაკვეთის სახით ან/და ამ ერთეულის ტერიტორიაზე ცალკეული დარგების ან/და 

საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით დადგენილი ზღვრული განაკვეთის 

ფარგლებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების 

საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 ოქმის შესაბამისად წარმოდგენილი არის აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული 

მუნიციპალიტეტების მიერ სპორტულ ობიექტებთან მიმართებაში ქონების გადასახადის 

ტარიფების განაკვეთების განსაზღვრის საკითხი.  აქედან გამომდინარე, სწორედ 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართში ცვლილების კორექტირების შეტანა კერძოდ: დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართს დაემატა ორი მუხლი - „მუხლი 31“ და „მუხლი 9“ რომელიც 



წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 
-  „მუხლი 31. 

რეზიდენტი საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის საქმიანობისათვის სპორტის დარგში 

(საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის კლასი 

93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები (ღია, დახურული ან 

გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი 

ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, სავარჯიშოდ ან/და სპორტული 

ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული 

ობიექტებისა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული 

აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა და მათ მიერ 

ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს 0,01%-ის ოდენობით.  

(შენიშვნა: საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის დოკუმენტის ხილვა შესაძლებელია 

ბმულზე: https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf)“ 

- „მუხლი 9. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, რომელზეც განთავსებულია სპორტული 

ობიექტები (ღია, დახურული ან გადახურული, დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), 

რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და დამწყები სპორტსმენების მოსამზადებლად, 

სავარჯიშოდ ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებელად, გარდა ფიტნესის 

და ბოდი-ბილდინგის ობიექტებისა და ტერიტორიული ზონირება იძლევა საშუალებას გამოიყოს 

ასეთი სპორტული ობიქტების ინტენსიური განთავსების ზონები/ტერიტორიები) ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს გადასახადის საბაზისო განაკვეთის (0.24 ლარი) 

გამრავლებით ტერიტორიულ კოეფიციენტზე, რომელიც არის 0.01. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 1მ2 განისაზღვროს: 0.01 X 0.24 = 0.024 ლარის 

ოდენობით.“ 

ხოლო, დადგენილების მე-2 მუხლი კი აწესრიგებს დადგენილების ძალაში შესვლის 

საკითხს 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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე  შემცირების თვალსაზრისით.  

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.  

ბ.ვ) ნორმატიული აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:  

ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების და 

მათი განაკვეთების დადგენას.  

https://napr.gov.ge/source/ekonomikur%20saqmianobata%20reestri/NACE_Rev_2.pdf


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 შემუშავება განხორციელდა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების საბჭოს 2020 წლის 25 მაისის სხდომის N4 

ოქმის შესაბამისად წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე, ხოლო სხვა 

აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  
დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის 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 №-- 

2020 წლის -- ნოემბერი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და „კულტურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური  სახვითი 

ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 

მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი, თანახმად დანართისა. 

მუხლი 2 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის                                                                     შუქრი თურმანიძე           

 საკრებულოს თავმჯდომარე                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური  სახვითი ხელოვნების  

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა  

მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი 

 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1 

1. მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წინამდებარე წესი 

(შემდგომში – წესი) შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ და „კულტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად და იგი ვრცელდება ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის 

(ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 

განთავსებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. 

2. წესის მიზანია მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), 

ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების 

საკითხების შესაბამისი სამართლებრივი მოწესრიგება. 

3. მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტი უნდა იყოს შინაარსობრივად 

მიზანშეწონილი, ვიზუალურად (არქიტექტორული მხარე, დიზაინი) დახვეწილი და 

გამართული, გამომდინარეობდეს კულტურული და სახელმწიფოებრივი 

ფასეულობებიდან.  

 

თავი II 

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) განთავსების წესი 

 

მუხლი 2 

1. თვალსაჩინო ისტორიული პიროვნებების, ეროვნული გმირების, მწერლების, 

გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეების, ან/და ქვეყნისა და ერის წინაშე 

განსაკუთრებული ღვაწლის მქონე პიროვნებების (შემდგომში – შესაბამისი პიროვნება) 

სახელის ხსოვნისა და უკვდავყოფის ან ისტორიული მოვლენის (ფაქტის) ხსოვნისა და 

უკვდავყოფის მიზნით, მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) 

განთავსება შეიძლება განხორციელდეს შესაბამისი პიროვნების გარდაცვალებიდან (ან/და 

შესაბამისი ისტორიული მოვლენის, ფაქტის დადგომიდან) 20 წლის გასვლის შემდეგ. 

ამასთან, 20 წლის გასვლამდე, აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებულ 

იქნეს საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერით. 

2. ქანდაკება შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ პიროვნების გამოსახულებისაგან ან 

პიროვნების გამოსახულებისა და მასთან ასოცირებული სხვა უძრავი ძეგლისაგან. 

ქანდაკებას შეიძლება გაუკეთდეს შესაბამისი ტექსტური ნაწილი (წარწერა). ქანდაკების 

ტექსტური ნაწილი სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. აგრეთვე, ასეთი 



ტექსტი, ქართულ ენასთან ერთად, შესაძლებელია შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო 

ენაზეც. 

3. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წინადადებით შეიძლება მიმართოს დაინტერესებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა 

პირმა. 

4. მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს მიმართვის ავტორის აზრით, თუ რომელ 

ქუჩაზე, მოედანზე ან სხვა ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს ქანდაკება. მიმართვა უნდა 

პასუხობდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

5. თუ ობიექტის განთავსება მოთხოვნილია იმ ტერიტორიაზე ან შენობაზე, 

რომელიც არ არის ქედის მუნიციპალიტეტის ან ინიციატორის საკუთრება, მიმართვას 

თან უნდა დაერთოს შესაბამისი მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

6. ქანდაკების განთავსების თაობაზე მიმართვა უნდა იყოს წერილობითი და 

დასაბუთებული. მიმართვას უნდა ერთოდეს ქანდაკების ვიზუალური (არქიტექტურულ-

დიზაინერული) პროექტი, მიახლოებითი ზომების აღნიშვნით. მიმართვაში აღნიშნული 

უნდა იყოს ქანდაკების განთავსების მიახლოებითი საფინანსო გაანგარიშება და 

დაფინანსების წყარო. ჩამოთვლილთაგან რომელიმე დოკუმენტის არარსებობის 

შემთხვევაში, კომისია განმცხადებელს დაუდგენს ხარვეზის გამოსასწორებლად ოცდღიან 

(კალენდარული დღე) ვადას. მითითებულ ვადაში დოკუმენტების წარმოუდგენლობის 

შემთხვევაში განცხადება დარჩება განუხილველი. 

მუხლი 3 

1. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებული, საკრებულოს სხდომაზე 

განსახილველი საკითხის მომზადება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და 

საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

2. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებით საკრებულოში შემოსულ 

წერილობით მომართვას შეისწავლის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია 

(შემდგომში საკრებულოს კომისია). საკრებულოს კომისია საკითხის შესწავლისა და 

განხილვის შემდეგ ადგენს დასაბუთებულ დასკვნას ქანდაკების განთავსების 

მიზანშეწონილობის თაობაზე. 

3. თუ მიმართვის ავტორი საკრებულოს სთავაზობს ქანდაკების განთავსებას ქედის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით, საკითხი დადგენილი წესით განსახილველად 

ეგზავნება (გადაეცემა) აგრეთვე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას და ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერს, რომლებიც ვალდებულნი არიან საკითხის გადაცემიდან 10 

კალენდარული დღის ვადაში შეადგინონ დასკვნა ქანდაკების პროექტის ქედის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების შესაძლებლობისა და 

მიზანშეწონილობის თაობაზე. ასეთი დასკვნები დადგენილი წესით გადაეცემა 

საკრებულოს შესაბამის კომისიას. 

4. საკრებულოს შესაბამისი კომისია ქანდაკების განთავსების საკითხს განიხილავს 

კომისიის სხდომაზე. კომისია ვალდებულია საკითხი განიხილოს და საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

დასკვნების გათვალისწინებით, შესაბამისი დასკვნა შეადგინოს საკითხის მისთვის 

დადგენილი წესით გადაცემიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 

მუხლი 4 

1. საკრებულოს კომისიაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობას იღებენ და 

საკრებულოს კომისიას შესაბამის რეკომენდაციებსა და კონსულტაციებს უწევენ მერიის 



შესაბამისი სამსახურის, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურის 

დაწესებულებების, არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოებრიობის სხვა 

წარმომადგენლები. 

2. ქანდაკების განთავსების საკითხი განიხილება ამ წესის შესაბამისად მაშინაც კი, 

როდესაც ამ საკითხის წარდგენის ავტორი საკრებულოს კომისიაა. 

მუხლი 5 

1. საკრებულოს კომისიის მიერ უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში, 

ქანდაკების განთავსების საკითხის უარყოფითად გადაწყვეტის შესახებ მიმართვის 

ავტორს ეცნობება კანონით დადგენილი წესით. 

2. საკრებულოს კომისიის მიერ დადებითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში 

ქანდაკების განთავსების საკითხი (წინადადება და მასზე თანდართული მასალები ( 

ქანდაკების განთავსების შესახებ მომართვის ასლი, ქანდაკების ვიზუალური 

(არქიტექტურულ-დიზაინერული) პროექტი, საკრებულოს შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტის პროექტი და საკრებულოს კომისიის დასაბუთებული დასკვნის ასლი), 

საკრებულოს კომისიის მიერ დასკვნის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში, 

საკრებულოს თავმჯდომარის წერილობითი მიმართვით შესათანხმებლად ეგზავნება 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

(შემდგომში სამინისტრო). 

3. სამინისტროს მიერ საკრებულოსთვის თანხმობის (დადებითი დასკვნის) 

მიცემის შემთხვევაში, თანხმობის მიღებიდან 1 თვის ვადაში, საკითხი დადგენილი წესით 

განიხილება საკრებულოს სხდომაზე. ქანდაკების განთავსების საკითხის დადებითად 

გადაწყვეტის შემთხვევაში, საკრებულო დადგენილი წესით იღებს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – განკარგულებას, რომლის დამოწმებული 

ასლი, დადგენილი წესით, ოფიციალურად გადაეცემა ქანდაკების განთავსების თაობაზე 

მიმართვის ავტორს. ასეთი განკარგულება უნდა  გამოქვეყნდეს მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით. 

4. სამინისტროს მიერ საკრებულოსათვის თანხმობის მიცემაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში ან იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოს სხდომაზე საკითხის კენჭისყრის დროს 

იგი უარყოფითად იქნა გადაწყვეტილი, ამის შესახებ, მიმართვის ავტორს ეცნობება 

წერილობით, კანონით დადგენილი წესით. 

მუხლი 6 

1. ქანდაკების განთავსება შეიძლება განხორციელდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის 

სახსრებით, თვითმმართველობის მიერ კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 

წყაროებიდან მიღებული სახსრებით. ქანდაკების დაფინანსება ნებაყოფლობითობის 

პრინციპის საფუძველზე მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიძლება განხორციელდეს სხვა 

ფიზიკური და იურიდიული პირების სახსრებით. 

2. ქანდაკების განთავსებასთან დაკავშირებულ შესაბამის ღონისძიებებს, 

საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

ახორციელებს ქედის  მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

თავი III 

ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესი 

 

მუხლი 7 

1. ეროვნული გმირების, მწერლების, გამოჩენილი სახელმწიფო და საზოგადო 

მოღვაწეების ან/და ღვაწლმოსილი პიროვნებების (შემდგომში – შესაბამისი პიროვნება) 



სახელის ხსოვნისა და უკვდავყოფის ან ღირსშესანიშნავი მოვლენის (ფაქტის) 

უკვდავყოფის მიზნით, მემორიალური დაფის განთავსება (დადგმა) შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი პიროვნების გარდაცვალებიდან (ან/და შესაბამისი 

ღირსშესანიშნავი მოვლენის, (ფაქტის) დადგომიდან) 5 წლის გასვლის შემდეგ. ამასთან, 5 

წლის გასვლამდე აღნიშნული გადაწყვეტილება შესაძლებელია მიღებულ იქნეს 

საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარზე მეტის მხარდაჭერით. 

მემორიალური დაფა შეიძლება შედგებოდეს ტექსტური ნაწილისა ან/და პიროვნების 

გამოსახულებისაგან. მემორიალური დაფის ტექსტური ნაწილი სრულდება საქართველოს 

სახელმწიფო ენაზე. აგრეთვე, ასეთი ტექსტი, ქართულ ენასთან ერთად, შესაძლებელია 

შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო ენაზეც. 

2. სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი, მნიშვნელოვანი და გამორჩეული მოვლენის 

(ფაქტის) ხსოვნის და უკვდავყოფის მიზნით შესაბამის ტერიტორიაზე შეიძლება 

დაიდგას ასეთი ფაქტის (მოვლენის) აღმნიშვნელი ობელისკი. სავალდებულოა ობელისკს 

საქართველოს სახელმწიფო ენაზე გაუკეთდეს შესაბამისი წარწერა. ასეთი წარწერა 

ობელისკზე, ქართულ ენასთან ერთად, შეიძლება შესრულდეს სხვა ქვეყნის სახელმწიფო 

ენაზეც. 

3. თუ მემორიალური დაფის განთავსება ხდება ფიზიკური ან იურიდიული პირის 

საკუთრებაში არსებულ უძრავ ობიექტზე, მაშინ ამის თაობაზე შესაბამისი წინადადების 

(მომართვის) არსებობის შემთხვევაში, საკრებულო დადგენილი წესით იღებს 

გადაწყვეტილებას მემორიალური დაფის განთავსებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა დადგენილი, ობელისკის, 

მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსებაზე გადაწყვეტილება 

მიიღება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილი წესით. 

5. მემორიალური დაფის, ობელისკისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 

განთავსებასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინადადებით 

შეიძლება მიმართოს დაინტერესებულმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა. მიმართვა 

უნდა პასუხობდეს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის  მოთხოვნებს. 

6. საკრებულოში წარდგენილ მიმართვას თან უნდა ერთვოდეს: 

ა) მიმართვის ავტორის მოტივაცია და დასაბუთება; 

ბ) ინფორმაცია ობიექტთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნავი მოვლენის თუ 

გამოჩენილი პიროვნების შესახებ; 

გ) ინფორმაცია მემორიალური დაფის, ობელისკის და სხვა მემორიალური 

ობიექტის განთავსების ადგილის შესახებ; 

დ) თუ ობიექტის განთავსება მოთხოვნილია იმ ტერიტორიაზე ან შენობაზე, 

რომელიც არ არის ქედის მუნიციპალიტეტის ან ინიციატორის საკუთრება, მიმართვას 

თან უნდა დაერთოს შესაბამისი მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

 

თავი IV 

სხვა დებულებები 

მუხლი 8 

1. ქანდაკების, ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის აღრიცხვას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია. 

2.  ქანდაკების, ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური 

ობიექტის მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 



დაცვის სამსახური ან კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული ფიზიკური 

ან/და იურიდიული პირები, ხელშეკრულების საფუძველზე. 

3. ამ წესის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების 

ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური  

ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების 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 კანონმდებლობის მოთხოვნების, 

განსაზღვრული რეგულაციების ადგილობრივ დონეზე შესრულება და საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია მუნიციპალიტეტის დონეზე აღნიშნული 

საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. 
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო 

უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიული აქტის მიღება. ნორმატული აქტის 

მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი 

ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 

მემორიალური  ობიექტის განთავსების წესის მარეგულირებელი სამართლებრივი 

ნორმების შექმნა, რაც ერთმნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს აღნიშნული საკითხის 

მოწესრიგებას. 
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 ადგილობრივ ბიუჯეტის შემოსავლის 

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 მიღება 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 აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გოჩა გორგილაძე. 



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №

2020 წლის -- ნოემბერი
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



ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ობიექტების  (უძრავი/მოძრავი ქონების) ნუსხა
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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
ავტომანქანა უაზი

(სასწრაფო)
(GMB-973)

დაბა ქედა, 
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

   4500.00  

8
ავტომანქანა TOYOTA RAV-4  

სახ. ნომერი BTM010
დაბა ქედა, მერაბ 

კოსტავას ქ. N3
ქედის

მუნიციპალიტეტი  
 1500.00

9
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი

სოფელი ძენწმანი
ქედის

მუნიციპალიტეტი 1164 21.03.31.333 11640.00

10
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი

სოფელი ქვედა 
მახუნცეთი (აწჰესი)

ქედის
მუნიციპალიტეტი 8966 21.01.37.776 89660.00

დანართი  №1



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:  

სოფელ ქვედა მახუნცეთში (აწჰესის ტერიტორია) მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 8966 კვ. მეტრი (ს/კ 21.01.37.776). რომელიც ექსპერტ-შემფასებლის მიერ  

შეფასებულია 89660 ლარად. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე აუქციონის გამართვას მოითხოვს ა(ა)იპ 

„ქედის  ბიზნეს ასოციაცია“ (განცხ.N4311/03 29.09.2020წ), რომლის შეძენის შემთხვევაში დაგეგმილი 

აქვს ააშენოს კაფე-რესტორანი პანორამული ტერასით, მოაწყოს ეთნოგრაფიული კუთხე, ე.წ. 

ზიპლაინი, შემინული ლიფტი და სხვა ტურისტული მომსახურების ობიექტი. რომლის ამოქმედების 

შემდგომ მასში დასაქმდება მუნიციპალიტეტის მცხოვრები მოსახლეობა და აღნიშნული ობიექტის 

შექმნით, დამატებით ეკონომიკური სარგებელი გაუჩნდება როგორც მოსახლეობას, ასევე 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. 

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 10 - 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 (გ. წითელაძე).  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 





პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2020  წლის  -- ნოემბერი 

დაბა ქედა  

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

 2020 წლის III 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 III 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 



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებული გეგმა

2020 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა

2020 წლის 3 კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი სხვაობა %

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 11,466,800 12,110,415 9,162,380.00 7,467,783.83 1,694,596 81.50

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,248,658 2,171,513 1,682,229.59 1,601,338.59 80,891 95.19

01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა
2,126,543 2,126,543 1,657,475.00 1,579,534.59 77,940 95.30

01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 551,860 551,860 430,200.00 417,947.03 12,253 97.15

01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1,514,783 1,514,783 1,179,375.00 1,121,007.95 58,367 95.05

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევისა სამსახური 59,900 59,900 47,900.00 40,579.61 7,320 84.72

01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 80,000 2,855 2,854.59 21,804.00 2,855 763.82

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 80,000 2,855 2,854.59 0.00 2,855 0.00

01 02 04 სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 42,115 42,115 21,900.00 21,804.00 96 99.56

01 02 04 01
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების 

მომსახურება
42,115 42,115 21,900.00 21,804.00 96 99.56

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების 

განვითარება 4,720,335 4,886,835 3,451,500 2,264,525.52 1,186,974 65.61

02 01
 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,082,015 1,248,515 780,200.00 590,614.51 189,585 75.70

02 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 699,715 866,215 434,500.00 317,283.77 117,216 73.02

02 01 02
სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე 

აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
300,000 300,000 263,400.00 196,152.11 67,248 74.47

02 01 03 ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 69,200 69,200 69,200.00 69,128.70 71 99.90

02 01 04
სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე 

აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
8,100 8,100 8,100.00 8,049.93 50 99.38

02 01 07 მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება 5,000 5,000 5,000.00 0.00 5,000 0.00

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტის 2020  წლის III კვარტლის                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

გადასახდელების  შესრულება 

(ლარებში)



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებული გეგმა

2020 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა

2020 წლის 3 კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი სხვაობა %

02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების 

განვითარება
555,510 555,510 489,650 346,741.29 142,909 70.81

02 02 01 წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა 230,050 230,050 214,450 119,311.39 142,909 55.64

02 02 01 01 სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 124,500 124,500 124,500.00 119,311.39 5,189 95.83

02 02 01 06 სს "აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 15,600 15,600 0.00 0.00 0 #DIV/0!

02 02 01 17
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის 

მილების შეძენა
12,600 12,600 12,600.00 0.00 12,600 0.00

02 02 01 19 ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 29,050 29,050 29,050.00 0.00 29,050 0.00

02 02 01 20
დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-

ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
28,500 28,500 28,500.00 0.00 28,500 0.00

02 02 01 21
მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის 

რეაბილიტაცია
19,800 19,800 19,800.00 0.00 19,800 0.00

02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი 325,460 325,460 275,200.00 227,429.90 47,770 82.64

02 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,005,360 2,005,360 1,596,700 871,217.32 725,483 54.56

02 03 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა 

და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
798,600 798,600 588,300 228,750.79 359,549 38.88

02 03 01 01
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
483,600 483,600 420,500.00 135,751.11 284,749 32.28

02 03 01 02
დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის 

რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)
310,000 310,000 167,800.00 92,999.68 74,800 55.42

02 03 01 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება
5,000 5,000 0.00 0 #DIV/0!

02 03 02
ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია
573,880 573,880 567,020.00 527,667.59 39,352 93.06

02 03 02 01
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები
386,160 386,160 386,160.00 382,834.66 3,325 99.14

02 03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება
187,720 187,720 180,860.00 144,832.93 36,027 80.08

02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და 

დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
632,880 632,880 441,380.00 114,798.94 326,581 26.01

02 03 03 01 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 22,600 22,600 22,600.00 22,516.24 84 99.63



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებული გეგმა

2020 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა

2020 წლის 3 კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი სხვაობა %

02 03 03 02
დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური 

პარკის კეთილმოწყობა
371,900 371,900 246,000.00 0.00 246,000 0.00

02 03 03 08 ზვარის ცენტრის კეთილმოწყობა (მოსაცდელის მშენებლობა) 5,500 5,500 0.00 0.00 0 #DIV/0!

02 03 03 09
დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის 

მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
87,600 87,600 87,600.00 41,607.33 45,993 47.50

02 03 03 10 დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა 30,030 30,030 30,030.00 29,126.03 904 96.99

02 03 03 11 დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა 93,000 93,000 32,900.00 0.00 32,900 0.00

02 03 03 12
სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის 

მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
22,250 22,250 22,250.00 21,549.34 701 96.85

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და 

ექსპერტიზის ხარჯები

245,500 245,500 126,450.00 126,194.00 256 99.80

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 2,050.00 2,020.00 30 98.54

02 04 02
 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა
240,500 240,500 124,400.00 124,174.00 226 99.82

02 05 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა 6,500 6,500 6,500.00 6,435.00 65 99.00

02 05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  

არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
6,500 6,500 6,500.00 6,435.00 65 99.00

02 06
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის 

აღდგენა
4,000 4,000 2,000.00 1,800.00 200 90.00

02 09 შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 71,450 71,450 50,000.00 29,031.20 20,969 58.06

02 10 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 750,000 750,000 400,000.00 292,492.20 107,508 73.12

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 585,650 585,650 510,000.00 430,366.03 79,634 84.39

03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და 

გარემოს დაცვის სფეროში
585,650 585,650 510,000.00 430,366.03 79,634 84.39

03 01 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 555,650 555,650 480,000.00 400,726.03 79,274 83.48

03 01 02 ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა 30,000 30,000 30,000.00 29,640.00 360 98.80



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებული გეგმა

2020 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა

2020 წლის 3 კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი სხვაობა %

04 00  განათლება 1,414,240 1,414,240 1,071,820.00 977,100.19 94,720 91.16

04 01 სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 1,414,240 1,414,240 1,071,820.00 977,100.19 94,720 91.16

04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 1,286,310 1,286,310 943,890.00 891,622.90 52,267 94.46

04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, 

მშენებლობა და კაპიტალური  რეაბილიტაცია
127,930 127,930 127,930.00 85,477.29 42,453 66.82

04 01 02 01 ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი 70,700 70,700 70,700.00 66,788.54 3,911 94.47

04 01 02 08 დაბა ქედის  №2 ბაგა-ბაღის რემონტი 57,230 57,230 57,230.00 18,688.75 38,541 32.66

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,769,880 1,769,880 1,337,380.00 1,203,623.62 133,756 90.00

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 881,035 881,035 645,890.00 554,084.55 91,805 85.79

05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 240,110 240,110 176,850.00 174,346.50 2,504 98.58

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 25,160 25,160 24,160.00 15,621.97 8,538 64.66

05 01 03 სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა 154,000 154,000 120,000.00 100,447.00 19,553 83.71

05 01 03 01 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 74,000 74,000 60,000.00 54,555.00 5,445 90.93

05 01 03 02 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 80,000 80,000 60,000.00 45,892.00 14,108 76.49

05 01 04 სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 461,765 461,765 324,880.00 263,669.08 61,211 81.16

05 01 04 02

სპორტული სტადიონების რეაბილიტაცია (დაბა ქედა 105300.00, სოფელი პ. 

მაისი 66900, სოფელი ახო 63000, სოფელი ახოს N1 საშუალო სკოლასთან 

64800)    
461,765 461,765 324,880.00 263,669.08 61,211 81.16

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 874,280 874,280 678,060.00 645,958.35 32,102 95.27

05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 652,800 652,800 503,900.00 493,393.63 10,506 97.91

05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა 120,880 120,880 95,900.00 89,972.96 5,927 93.82

05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 67,200 67,200 55,200.00 52,468.00 2,732 95.05

05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და 

ხელშეწყობა
33,400 33,400 23,060.00 10,123.76 12,936 43.90

05 03  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 14,565 14,565 13,430.00 3,580.72 9,849 26.66



კოდი მხარჯავი დაწესებულების დასახელება
2020 წლის 

დამტკიცებული გეგმა

2020 წლის წლიური 

დაზუსტებული გეგმა

2020 წლის 3 კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი სხვაობა %

05 03 01  ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა 9,100 9,100 9,030.00 1,303.72 7,726 14.44

05 03 02 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 5,465 5,465 4,400.00 2,277.00 2,123 51.75

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 728,037 1,282,297 1,109,450.41 990,829.88 118,621 89.31

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 402,892 405,292 289,400.00 264,081.04 25,319 91.25

06 01 02 ამბულატორიული მომსახურეობა 151,592 151,592 113,400.00 113,251.60 148 99.87

06 01 03 სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა 154,000 154,000 102,600.00 86,929.44 15,671 84.73

06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე 

ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
92,300 92,300 71,000.00 63,900.00 7,100 90.00

06 01 09
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი 

დაწესებულებების სადეზინფექციო დამუშავებისათვის
0 2,400 2,400.00 0.00 2,400 0.00

06 01 10
სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების 

ხელშეწყობა
5,000 5,000 0.00 0.00 0 #DIV/0!

06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 325,145 877,005 820,050.41 726,748.84 93,302 88.62

06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, 

ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა
24,000 24,000 15,800.00 15,705.05 95 99.40

06 02 02
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, 

სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
30,095 30,095 19,800.00 19,293.00 507 97.44

06 02 03
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  

არამობილური ხანდაზმულებისათვის
13,750 13,750 10,990.00 9,625.00 1,365 87.58

06 02 04
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
66,000 66,000 66,000.00 59,000.00 7,000 89.39

06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა 

დასაფლავებისთვისერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36,000 36,000 26,500.00 26,000.00 500 98.11

06 02 06
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის 

ხელშეწყობა
13,800 13,800 10,200.00 8,945.60 1,254 87.70

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ 

ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის 

ხელშეწყობა

15,000 15,000 11,000.00 10,436.80 563 94.88

06 02 09 საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა 30,000 30,000 22,400.00 0.00 22,400 0.00

06 02 10
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა
0 551,860 551,860.41 494,117.98 57,742 89.54

06 02 11
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი 

საცხოვრებელი სახლების შესაძენად ფინანსური დახმარება
60,500 60,500 60,500.00 60,475.41 25 99.96

06 02 12
0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის 

მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა
36,000 36,000 25,000.00 23,150.00 1,850 92.60



№ 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
1,500.00 1,200.00 1,200.00

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
500.00 500.00 500.00

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
150.00 150.00 150.00

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
150.00 150.00 150.00

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
140.00 140.00 140.00

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
350.00 350.00 350.00

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
558.00 558.00 558.00

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
450.00 450.00 450.00

                                  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

სარეზერვო ფონდის შესახებ 2020 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით                                                                                                                                                                                                                                                                                      



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
100.00 100.00 100.00

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
765.00 765.00 765.00

12
სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ინგა კურცხალიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

115  

30.01.2020
360.00 360.00 360.00

13
სოფელ სილიბაურში მცხოვრები ლიკა ჯიჯავაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

116  

30.01.2020
125.00 125.00 125.00

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
450.00 450.00 450.00

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
305.00 305.00 305.00

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
175.00 175.00 175.00

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
700.00 700.00 700.00

18
სოფელ უჩხითში მცხოვრები გოგიტა არჯევანიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

123  

31.01.2020
500.00 500.00 500.00

19
სოფელ დოლოგანში მცხოვრები საბა მადაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

127  

03.02.2020
100.00 100.00 100.00

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
500.00 500.00 500.00

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
1,650.00 1,650.00 1,650.00



22
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები მერაბ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

146  

04.02.2020
200.00 0.00 0.00

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
450.00 450.00 450.00

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
400.00 400.00 400.00

25

სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ჯემალ ანანიძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

163  

07.02.2020
490.00 490.00 490.00

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
531.00 531.00 531.00

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
360.00 360.00 360.00

28
დაბა ქედაში მცხოვრები გიორგი შარაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

სხივური მედიცინის ცენტრის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

169 

11.02.2020
800.00 800.00 800.00

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
100.00 100.00 100.00

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
440.00 440.00 440.00

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
500.00 500.00 500.00

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
200.00 200.00 200.00

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
1,800.00 1,800.00 1,800.00



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
500.00 500.00 500.00

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
1,000.00 1,000.00 1,000.00

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
400.00 400.00 400.00

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
201.60 201.60 201.60

38
სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ციცინო ქათამაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

218 

28.02.2020
200.00 200.00 200.00

39
ქედის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით რიგი 

დაწესებულებების სადეზინფექციო დამუშავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

71 09    

22 37

239 

05.03.2020
2,400.00 0.00 0.00

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
900.00 900.00 900.00

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
1,000.00 1,000.00 1,000.00

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
800.00 800.00 800.00

43
სოფელ ზვარეში მცხოვრები ზაზა მგზავრიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და 

მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

266 

18.03.2020
500.00 500.00 500.00

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
500.00 500.00 500.00

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
700.00 700.00 700.00



46
სოფელ ახოში მცხოვრები გურამ ნაკაშიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და მის 

პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

269 

18.03.2020
500.00 500.00 500.00

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
200.00 200.00 200.00

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
1,800.00 1,800.00 1,800.00

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
1,800.00 1,800.00 1,800.00

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
300.00 300.00 300.00

51

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები მანანა ბერიძის მკურნალობის ხარჯის ნაწილობრივ

დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

344 

01.04.2020
700.00 700.00 700.00

52

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუნდაურში მცხოვრები ნინი დიასამიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

345 

01.04.2020
260.00 260.00 260.00

53

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები რატი ვერძაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

346 

01.04.2020
270.00 270.00 270.00

54

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ნათია ჩხაიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ხოზრევანიძის კლინიკის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

347 

01.04.2020
234.24 234.24 234.24

55

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრებ ეთერ მახარაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

348 

01.04.2020
100.00 100.00 100.00



56

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრებ ნოდარ ზაქარაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ყელყურ

ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის

შესახებ

71 09    

27

351 

01.04.2020
400.00 400.00 400.00

57

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრებ გიორგი ბერიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

352 

02.04.2020
100.00 100.00 100.00

58

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ილია დიასამიძისათვის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და თსსუ ,,გ. ჟვანიას სახ.

პედიატრიის აკადემიური კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

353 

02.04.2020
400.00 400.00 400.00

59

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ელდარ ბოლქვაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„ინტენსიური ზრუნვის ცენტრი“ - ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

354 

02.04.2020
900.00 900.00 900.00

60

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში მცხოვრებ მურმან დევაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „ს.

ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

355 

02.04.2020
1,000.00 1,000.00 1,000.00

61

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ზურაბ დიასამიძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს

„საგიტარიუსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

356 

02.04.2020
150.00 150.00 150.00

62

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის

(ოჯახის) საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ლუიზა გოგუაძესთან

დადებული ქირავნობის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო

ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
365 

10.04.2020
600.00 600.00 600.00

63

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ნიკა მჟავანაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მანანა

შეროზიას თვალის კლინიკა“- ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

366 

14.04.2020
300.00 300.00 300.00

64

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრები ჯუმბერ

სურმანიძისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

397   

05.05.2020
300.00 300.00 300.00

65

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისში მცხოვრებ ბადრი წითელაძისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „გლიკოზა“-

ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

408   

18.05.2020
452.90 452.90 452.90



66

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრებ ნოდარ ხალვაშისათვის

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

409   

18.05.2020
190.00 190.00 190.00

67

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები თამაზ გოგიაშვილისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

411   

18.05.2020
700.00 700.00 700.00

68

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მახუნცეთში მცხოვრები მალხაზ ბალაძისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

412   

18.05.2020
308.00 308.00 308.00

69

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ოთარ ბერიძისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

413   

18.05.2020
335.00 335.00 335.00

70
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ანდრია მანველიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

414   

18.05.2020
350.00 350.00 350.00

71
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ ნაზი აბულაძისთვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „ავერსი-ფარმას“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

415   

19.05.2020
145.00 145.00 145.00



72

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის სანერგე მეურნეობიდან

ჩითილების ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტრანსპორტირების მომსახურების

გაწევის მიზნით სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

71 09 22
418   

21.05.2020
500.00 500.00 500.00

73

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები მაია ბოლქვაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

425   

25.05.2020
500.00 500.00 500.00

74

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ზურაბ თურმანიძისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

439   

27.05.2020
500.00 500.00 500.00

75

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ზაურ მახარაძისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

440   

27.05.2020
250.00 250.00 250.00

76

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები დარიკო გეგიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

448   

28.05.2020
300.00 300.00 300.00

77

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბადრი ბარამიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

449   

28.05.2020
300.00 300.00 300.00

78

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები არსენ დიასამიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

450   

28.05.2020
700.00 700.00 700.00

79

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები სოლომონ ბეჟანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და აკ. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

451   

01.06.2020
50.20 50.20 50.20

80

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მურად ზაქარაძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

452   

01.06.2020
700.00 700.00 700.00



81

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები თამაზ ესებიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და აკ. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრის

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

453   

01.06.2020
500.00 500.00 500.00

82

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიხალიძეებში მცხოვრები თემურ თურმანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ნიუ ჰოსპიტალი”-ის ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

468   

03.06.2020
800.00 800.00 800.00

83

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამონასტრევში მცხოვრები მანანა თურმანიძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

469   

03.06.2020
507.00 507.00 507.00

84

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ფატი ანანიძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

470   

03.06.2020
165.00 165.00 165.00

85

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრები გულიზარ ფარტენაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. აკ. ვ. ივერიელის სახელობის

ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრის ,,ენმედიცი“-ს

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

477   

08.06.2020
100.00 100.00 100.00

86

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები ზურა ვარშანიძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

488   

11.06.2020
200.00 200.00 200.00

87

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები გულთამზე ჩხუბაძისათვის

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

493   

16.06.2020
500.00 500.00 500.00

88

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მურად ზაქარაძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

495   

17.06.2020
700.00 700.00 700.00

89

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაიოში მცხოვრები ნანი ბერიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური

საავადმყოფო“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

512   

19.06.2020
150.00 150.00 150.00

90

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ირმა ბასილაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

513   

19.06.2020
200.00 200.00 200.00



91

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები დონარი დუმბაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

514   

19.06.2020
300.00 300.00 300.00

92

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბუქეთაში მცხოვრები მელისა ბერიძისათვის

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

სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

515   

19.06.2020
200.00 200.00 200.00

93

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მცხოვრები თინა მამუჭაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მედ ემერჯენსი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

516   

19.06.2020
200.00 200.00 200.00

94

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში მცხოვრები მარინე გოგიტიძისათვის

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

რეფერალური საავადმყოფოს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

517   

19.06.2020
300.00 300.00 300.00

95

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ზაურ გორგილაძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

522   

23.06.2020
700.00 700.00 700.00

96

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედაში მცხოვრები ირმა ფარტენაძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის

ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

523   

23.06.2020
200.00 200.00 200.00

97

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალახმელაში მცხოვრები ხურმიზ ბედინაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შ.პ.ს. ,,ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

524   

23.06.2020
700.00 700.00 700.00

98

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ნაზი აბულაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

527   

24.06.2020
155.00 155.00 155.00

99

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ნოდარ ტაკიძისათვის სარეზერვო

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი-ფარმა“-ს ანგარიშზე

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

528   

24.06.2020
149.69 149.69 149.69



100

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები ლია კონცელიძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

529   

24.06.2020
200.00 200.00 200.00

101

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ჟუჟუნა ბოლქვაძისათვის

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

530   

24.06.2020
700.00 700.00 700.00

102

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები გურამ ხალვაშისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის

ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

535   

25.06.2020
700.00 700.00 700.00

103

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ზვიად მჟავანაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

536   

25.06.2020
60.00 60.00 60.00



104

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები მირონ ზაქარაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

537   

25.06.2020
300.00 300.00 300.00

105

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები ვენერა ალიშანიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

538   

25.06.2020
78.75 78.75 78.75

106

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ შევაბურში მცხოვრები მერაბ ბასილაძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

539   

25.06.2020
700.00 700.00 700.00

107

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისში მცხოვრები ფატი ანანიძისათვის

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

540   

25.06.2020
63.00 63.00 63.00

108
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ზურაბ წულუკიძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

541   

25.06.2020
114.00 114.00 114.00

109

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ბზუბზუში მცხოვრები საიმე შოთაძისათვის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ

მედცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

563   

26.06.2020
245.00 245.00 245.00

110

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები როლანდ არძენაძისათვის სარეზერვო 

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

ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

564   

26.06.2020
100.00 100.00 100.00

111
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები თალიკო გორგილაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

570   

29.06.2020
500.00 500.00 500.00

112
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ვენერა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

572 

01.07.2020
340.00 340.00 340.00

113
ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ კვაშტაში მცხოვრები ივერი დუმბაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,მეგაფარმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

591 

03.07.2020
400.00 400.00 400.00

114
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ჯემალ დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,ვივამედი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09    

27

592 

06.07.2020
800.00 800.00 800.00



115

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ქრისტინე ქობულაძებასილაძისათვის სარეზერვო 

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

შესახებ

71 09    

27

594 

06.07.2020
300.00 300.00 300.00

116
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრებ მურად ზაქარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „კავკასიის მედიცინის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახე
71 09 27

599 

08.07.2020
322.00 322.00 322.00

117

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 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
601 

08.07.2020
450.00 450.00 450.00

118
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზენდიდში მცხოვრები რამაზ ბარამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,გიდმედი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

604 

09.07.2020
300.00 300.00 300.00

119

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში მცხოვრები მურმან დევაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,, მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
605 

09.07.2020
700.00 700.00 700.00

120

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშარიძეებში მცხოვრები ოთარ შარაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
606 

09.07.2020
250.00 250.00 250.00

121
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში მცხოვრები ბაქარ ბარამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ნიუ ჰოსპიტალი”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

641 

21.07.2020
1,000.00 1,000.00 1,000.00

122
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ლიზი თავდგირიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,საგიტარიუსი“ -ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

651 

23.07.2020
150.00 150.00 150.00

123

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მცხოვრები მზევინარ ალიშანიძისათვის სარეზერვო 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
652 

23.07.2020
450.00 450.00 450.00

124
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები ელენე ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და მის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

660 

27.07.2020
600.00 600.00 600.00

125
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრებ ალიოსმან გოგიტიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს „გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

663 

27.07.2020
400.00 400.00 400.00

126

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბზუბზუში მცხოვრები თეონა აბესლამიძისათვის სარეზერვო 

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

შესახებ

71 09 27
664 

27.07.2020
350.00 350.00 350.00



127
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები დინარა დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

665 

27.07.2020
700.00 700.00 700.00

128
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ციური ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

666 

27.07.2020
700.00 700.00 700.00

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალაძეებში მცხოვრები ჯემალ ბალაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

680 

27.07.2020
198.83 198.83 198.83

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში მცხოვრები იური დიასამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ 

,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
681 

27.07.2020
220.00 220.00 220.00

129

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრებ ჟუჟუნა ნაკაშიძისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ მედ 

ცენტრის“ ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
682 

27.07.2020
100.00 100.00 100.00

130
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დავით ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

695 

29.07.2020
323.49 323.49 323.49

131
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანტაურში მცხოვრები გიორგი ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ჰეკატე“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

696 

29.07.2020
964.97 964.97 964.97

132

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბეთაში მცხოვრები დარინა შარაშიძისათვის სარეზერვო 

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

შესახებ

71 09 27
697 

29.07.2020
200.00 200.00 200.00

133
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები ნოდარ გეგიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,, ავერსი კლინიკა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

698 

29.07.2020
700.00 700.00 700.00

134
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულაში მცხოვრები ჯემალ ხარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

699 

29.07.2020
250.00 250.00 250.00

135

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ნანული ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი 

კარდიოლოგიის ცენტრი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
700 

29.07.2020
500.00 500.00 500.00

ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მერი ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

704 

30.07.2020
141.29 141.29 141.29



136
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სალომე დიასამიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

705 

30.07.2020
158.73 158.73 158.73

137
ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ანდრია მანველიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის და სს ,,გეფა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

706 

30.07.2020
495.20 495.20 495.20

138
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში მცხოვრები ლუკა შაქარაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და სს ,,კლინიკა ჯერარსი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

707 

31.07.2020
370.00 370.00 370.00

139

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები ცისანა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“-ს ანგარიშზე 

ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
708 

31.07.2020
600.00 600.00 600.00

140
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გობრონეთში მცხოვრები ვახტანგ ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,გოლდ ფარმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

709 

31.07.2020
440.00 440.00 440.00

141

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში მცხოვრები ლელა შარაბიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ 

,,მედინა“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
710 

31.07.2020
400.00 400.00 400.00

142
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის მცხოვრები მუხთესიმ ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

711 

31.07.2020
400.00 400.00 400.00

143

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზესოფელში მცხოვრები ხვიჩა ბერიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და ააიპ ,,ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი“-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის 

შესახებ

71 09 27
712 

31.07.2020
700.00 700.00 700.00

144
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში მცხოვრები ლიანა სურმანიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

716 

03.08.2020
400.00 400.00 400.00

145
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები მარინა კეკელიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,,ხოზრევანიძის კლინიკის“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

717 

03.08.2020
300.00 300.00 300.00

146
ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში მცხოვრები რეზო ბერიძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

719 

03.08.2020
500.00 500.00 500.00

147
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოში მცხოვრები რამაზი ბოლქვაძისათვის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის და შპს ,,BROTHERS”-ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

720 

03.08.2020
350.00 350.00 350.00



148

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერში მცხოვრები მამია ბაჯელიძისათვის სარეზერვო 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
726 

04.08.2020
100.00 100.00 100.00

149

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები მარინე ბერიძისათვის სარეზერვო 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
727 

04.08.2020
350.00 350.00 350.00

150

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგელიძეებში მცხოვრები ოთარ ბერიძისათვის სარეზერვო 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
728 

04.08.2020
450.00 450.00 450.00

151

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ არსენაულში მცხოვრები რევაზ ღოღობერიძისათვის სარეზერვო 

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

ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
729 

04.08.2020
400.00 400.00 400.00

152

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში მცხოვრები გურანდა ბოლქვაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს ,, ,,ყელ-ყურ ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე ქევანიშვილ“- 

ის ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
732 

06.08.2020
300.00 300.00 300.00

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ლუიზა გოგუაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
740 

12.08.2020
1,000.00 0.00 0.00

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში მცხოვრები თინა ბოლქვაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
763 

18.08.2020
400.00 400.00 400.00

153

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში მცხოვრები თამაზ ქობულაძისათვის ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა 

და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
770 

21.08.2020
360.00 360.00 360.00

154
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში მცხოვრებ ვანო ფარტენაძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „პ.ს.პ. ფარმას“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

771 

21.08.2020
299.60 299.60 299.60

155

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სოფელ 

ხარაულაში მცხოვრები ნათია ქარცივაძისათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის 

ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით თანხის გამოყოფისა და ჩარიცხვის შესახებ

71 09 27
772 

21.08.2020
200.00 200.00 200.00

156

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაბა ქედაში მცხოვრები მზია ჯაბნიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ ირაკლი დევაძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
779 

25.08.2020
1,175.00 400.00 400.00



157

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 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
780 

25.08.2020
1,350.00 300.00 300.00

158

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები იოსებ ბერიძის (ოჯახის) 

საცხოვრებელი ბინის დაქირავების მიზნით ფ/პ მერაბ ბერიძესთან დადებული ქირავნობის 

ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელი ქირის ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფის შესახებ

71 09 28
781 

25.08.2020
1,500.00 300.00 300.00

159
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულებში მცხოვრებ სალომე დიასამიძისათვის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის და შპს „მრჩეველი-ბათუმი“-ს ანგარიშზე ჩარიცხვის შესახებ
71 09 27

827 

04.09.2020
130.00 130.00 130.00

X X 77,145.41 70,220.41 70,220.41 Xს უ ლ


