
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 15 ივლისის №01-06/08 

 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1. საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 

ოქმის,საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის ზედამხედველობის  

სამსახურის უფროსი: სულიკო სურმანიძე  

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და  

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ამირან დევაძე 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ძირითად (განუსხვისებელ) 

ქონებაზე სტატუსის შეცვლის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 

თავმჯდომარე: სილოვან ბერიძე 

თანამომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე  

 

3. ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

(საცხოვრებელი ფართის - ბინების) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი. 

 

მომხსენებელი: მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის  

განყოფილების უფროსი: სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 

თავმჯდომარე: სილოვან ბერიძე 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის 

ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

 

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახურისუფროსი: ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   

კომისიის თავმჯდომარე: რეზო თურმანიძე 

 



პროექტი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2021 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, საქმისწარმოების დოკუმენტების 

ფორმების დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მეორე პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსი“ 209³ მუხლის, „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 31 

აგვისტოს №1-1/345 ბრძანების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

დამტკიცდეს საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით“ გათვალისწინებული, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე, საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოების,  აღრიცხვა-ანგარიშგების, ჩამოწერის, ჯარიმის გადახდის, 

სააღსრულებო ფურცლის გამოწერისა და საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული     სამართალდარღვევის 

ოქმის გასაჩივრების წესი, დანართი №1-ის შესაბამისად. 

მუხლი 2. 

დამტკიცდეს საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმა,  

დანართი №2-ის შესაბამისად. 

მუხლი 3. 

დამტკიცდეს საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვის 

ჟურნალი, დანართი №3 - ის შესაბამისად. 

მუხლი 4. 

დამტკიცდეს გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმა, დანართი №4 - ის შესაბამისად. 

მუხლი 5. 

დამტკიცდეს სააღსრულებო ფურცლის ფორმა, დანართი №5-ის შესაბამისად. 

მუხლი 6. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                       შუქრი თურმანიძე 

 

 

დანართი N1



დანართი №1. 

 

საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“ 

გათვალისწინებული, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსების, 

ჩაბარების, წარმოების,  აღრიცხვა-ანგარიშგების, ჩამოწერის, ჯარიმის გადახდის, სააღსრულებო ფურცლის 

გამოწერისა და საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული     სამართალდარღვევის ოქმის გასაჩივრების წესი 

 

მუხლი 1. წესის რეგულირების საგანი 

წინამდებარე წესი, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის და სხვა 

მოქმედი ნორმატიული აქტების მიხედვით, განსაზღვრავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

გამოვლენის, საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსების, ჩაბარების, 

წარმოების, აღრიცხვა-ანგარიშგების და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ადგილზე 

განხილვისას ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების 

სამართლებრივ მექანიზმებს. 

მუხლი 2. საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე 

უფლებამოსილი  პირი 

 საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილნი 

არიან ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომში-სამსახური) საჯარო 

მოხელეები (შემდგომში - მოხელე).“ 

მუხლი 3. საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული ოქმის შევსება და მისი შინაარსი 

1. უფლებამოსილი მოხელე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამოვლენის მიზნით უფლებამოსილია, 

ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად განახორციელოს შემოწმება და საჯარიმო ქვითრის – სამართალდარღვევის 

ოქმის (დანართი №1) წარმოება. 

2. საჯარიმო ქვითარი შედგება ორი ნაწილისგან: 

 ა) ნაწილი I – საჯარიმო ქვითარი – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი; 

ბ) ნაწილი II – საჯარიმო ქვითრის ყუა. 

3. საჯარიმო ქვითარი ივსება ორ ეგზემპლარად. პირველი ეგზემპლარი რჩება მის შემვსებ მოხელეს, 

ხოლო მეორე გადაეცემა ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევს. 

4. საჯარიმო ქვითარში შეიტანება:  

ა) პირველ პუნქტში – ოქმის შედგენის თარიღი;  

ბ) მეორე პუნქტში – ოქმის შედგენის ადგილი;  

გ) მესამე პუნქტში –  ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი, გვარი; 

დ) მეოთხე პუნქტში – მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ  (სახელი, გვარი, პირადობის 

მოწმობის რეკვიზიტები, დაბადების ადგილი და თარიღი,  საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)  

ე) მეხუთე პუნქტში – ინფორმაცია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ 

(ადგილი, დრო და არსი):  

ვ) მეექვსე პუნქტში – ნორმატიული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას აღნიშნული 

სამართალდარღვევისათვის (მუხლი, ნაწილი, პუნქტი):    

ზ) მეშვიდე პუნქტში: ჯარიმის ოდნობა  

თ) მერვე პუნქტში – მოწმის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მონაცემები;  

ი) მეცხრე პუნქტში – სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება, (ახსნა-განმარტების არსებობისას 

მიეთითება მისი მონაცემები, ფურცლების რაოდენობა და იმ პირის თანამდებობა, სახელი და გვარი, 

რომელმაც ჩამოართვა ახსნა-განმარტება)  

კ) მეათე პუნქტში – თანხის მიმღები ბანკის დაწესებულების მოლარის ხელმოწერა;  

ლ) მეთერთმეტე პუნქტში მიეთითება საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი, სადაც გადახდილი 

უნდა იქნეს ჯარიმით გათვალისწინებული თანხა.  

მ) მეთორმეტე პუნქტში მიეთითება ოქმის შემდგენელი (სახელი, გვარი, ხელმოწერა, თარიღი);  

ნ) მეცამეტე პუნქტში მიეთითება მოწმე (ხელმოწერა);  

ო) მეთოთხმეტე პუნქტში მიეთითება სამართალდამრღვევი (ხელმოწერა, ხელმოწერაზე ან 

ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა, თარიღი). 



5. საჯარიმო ქვითრის შევსებისას სამართალდამრღვევს განემარტება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და 

მოვალეობანი, საჯარიმო ქვითრის გასაჩივრების ადგილი და ვადა, პასუხისმგებლობა ჯარიმით 

გათვალისწინებული თანხის კანონით დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის  შემთხვევაში, რაც აღინიშნება 

საჯარიმო ქვითარში. 

6. საჯარიმო ქვითრის ფორმა უნდა შეიცავდეს ბეჭდის ადგილს. იმ ადგილზე, რომელიც თანაბრად 

ფარავს საჯარიმო ქვითრის ორივე ნაწილს, ბეჭედი დაისმება იმ უფლებამოსილი პირის მიერ, რომელიც 

აწარმოებს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გაცემას, ხოლო დანარჩენ ადგილებზე ბეჭედი დაისმება საბანკო 

დაწესებულების მიერ. 

7. საჯარიმო ქვითრის პირველ ნაწილს, გარდა მე-10 პუნქტისა, ავსებს თანამშრომელი. საჯარიმო 

ქვითარს ხელს აწერს მისი შემდგენი და სამართალდამრღვევი. თუ არიან მოწმეები ან სხვა პირები, შეიძლება 

ხელი მოაწერონ ამ პირებმაც. 

8. თუ სამართალდამრღვევი უარს ამბობს საჯარიმო ქვითრის ხელმოწერაზე, ამის შესახებ საჯარიმო 

ქვითარში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი სამართალდარღვევის ოქმის შემვსები პირის მიერ. 

სამართალდამრღვევი უფლებამოსილია წარადგინოს საჯარიმო ქვითარზე თანდასართავად ახსნა-

განმარტებები და შენიშვნები საჯარიმო ქვითრის შინაარსთან დაკავშირებით, ასევე, ახსნას ხელმოწერაზე 

უარის თქმის მოტივები. 

9. საჯარიმო ქვითრის ყუა ივსება საბანკო დაწესებულების ან საჯარიმო თანხის შემტანის მიერ, 

საჯარიმო ქვითრის პირველი ნაწილის შესაბამისად. 

10. საჯარიმო ქვითარი ივსება ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით. საჯარიმო ქვითარში ყველა 

ჩანაწერი კეთდება გარკვევით. დაუშვებელია გადახაზვა, გადაფხეკა, გადაშლა და ა.შ. საჯარიმო ქვითრის 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის დაზიანების ან მასში არასწორი მონაცემების შეტანის 

შემთხვევაში ივსება ახალი საჯარიმო ქვითარი. ძველი გადაიხაზება ჯვარედინად, რომელსაც საჯარიმო 

ქვითრის შემვსები მოხსენებითი ბარათით, გაუქმების მიზეზის მითითებით აბარებს საჯარიმო ქვითრის 

გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. 

11. საჯარიმო ქვითარი მისი შევსებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა რეგისტრირებული უნდა 

იქნეს საჯარიმო ქვითრის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის) სარეგისტრაციო ჟურნალში. 

მუხლი 4. საჯარიმო  ქვითრების – ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა ოქმების  გამოყენებისა  

და  აღრიცხვა-ანგარიშგების  საფუძველი 

საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების გამოყენება და აღრიცხვა-

ანგარიშგება ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონისა და წინამდებარე 

წესის მოთხოვნათა დაცვით. 

მუხლი 5. საჯარიმო ქვითრებით – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებით მომარაგება, 

საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების გაცემა, წარმოება და დაბრუნება,  

აღრიცხვის ჟურნალის გაფორმება, წარმოება და შენახვა 

1. საჯარიმო ქვითრებით – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებით მომარაგებას 

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს  დამოუკიდებლად. 

2. უფლებამოსილი პირისთვის საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმის გაცემა ხორციელდება მერიის პასუხისმგებელი მოხელის მიერ. საჯარიმო ქვითრების – 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების გაცემა, დაბრუნება და გაუქმება აღირიცხება  საჯარიმო 

ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვის ჟურნალში (შემდგომში – 

ჟურნალი) (დანართი №3). 

3.  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ჟურნალი იხსნება ყოველი კალენდარული წლის 

დასაწყისში. 

4. ჟურნალის ფურცლები ინომრება რიგითობის მიხედვით. აღრიცხვის ჟურნალის გარეკანი და 

ფურცლები უნდა იქნეს ზონარგაყრილი. ამასთან, ზონარის კვანძზე ეკვრება ეტიკეტი, რომელიც მოწმდება 

სამართალსუბიექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერით და სამართალსუბიექტის ბეჭდით. 

5. ჟურნალში ყველა ჩანაწერი კეთდება ლურჯი ან შავი ბურთულიანი კალმით. 

6. ჟურნალში არ დაიშვება ჩანაწერის გადაფხეკა, ჩასწორება ან ადრე გაკეთებული ჩანაწერების 

ჩასწორება და მოშორება კორექტორის დახმარებით. აუცილებლობის შემთხვევაში, უზუსტო ჩანაწერი 

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



აღრიცხვის ჟურნალის იმავე გრაფაში, ხოლო გრაფაში „შენიშვნა” აღრიცხვის ჟურნალის მწარმოებელი 

პასუხისმგებელი პირი აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში წარმოებული საქმეების 

რეგისტრაციისათვის ერთი ჟურნალი აღმოჩნდება არასაკმარისი, იხსნება ახალი ჟურნალი, რომელიც 

წარმოადგენს  პირველის გაგრძელებას. 

8. კალენდარული წლის ბოლოს, ჟურნალში ყველა საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის რეგისტრაციის შემდეგ, პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

აკეთებს ჩანაწერს რეგისტრირებული საქმეების საერთო რაოდენობის შესახებ. 

9. ჟურნალი ინახება ქედის  მუნიციპალიტეტის მერიის  უფლებამოსილ მოხელესთან, რომელიც 

აწარმოებს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გაცემას. 

10. ჟურნალის შენახვის პირობები უნდა უზრუნველყოფდეს მის დაცულობას. 

11. ჟურნალი წარმოადგენს შიდა გამოყენების დოკუმენტს და იგი (ან მასში არსებული მონაცემები) არ 

შეიძლება გაიცეს მესამე პირებზე, გარდა მოქმედი სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

მუხლი 6. საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შენახვა     

საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შენახვა ხორციელდება 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

მუხლი 7. გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების  ჩამოწერა 

1. გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების  ჩამოწერა  შეიძლება: 

ა) შევსების დროს დაშვებული შეცდომის გამო; 

ბ) საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფიზიკური დაზიანების 

გამო; 

გ) მოქმედი სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

2. გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების ჩამოწერა უნდა მოხდეს ჩამოწერის აქტის (დანართი 4) მიხედვით. გამოსაყენებლად უვარგისი 

საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ექსკლუზიური ნუმერაცია შეტანილი 

უნდა იქნეს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (დოკუმენტების) ჩამოწერის აქტში. 

3. გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

უტილიზაცია ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

მუხლი 8. ჯარიმის გადახდა 

1. სამართალდამრღვევმა დაკისრებულის ჯარიმა უნდა გადაიხადოს საჯარიმო ქვითრის – 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის მისთვის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში. საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის შესაბამისად. 

2. თუ ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ვადის უკანასკნელი დღე ემთხვევა 

საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილ უქმე დღეს ან დასვენების დღეს (შაბათი, კვირა), ვადის 

დამთავრების დღედ ჩაითვლება მისი მომდევნო პირველი სამუშაო დღე. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით  დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ჯარიმის იძულებითი 

აღსრულება ხდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მუხლი 9. სააღსრულებო ფურცლის გამოწერა 

უფლებამოსილი პირის მიერ სააღსრულებო ფურცლის (დანართი №5) გამოწერა ხდება 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რომელიც დაუყოვნებლივ ეგზავნება საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს – აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. 

მუხლი 10. საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გასაჩივრება  

პირს, ვის მიმართაც არის გამოტანილი სამართალდარღვევის თაობაზე გადაწყვეტილება, მისი 

გამოტანიდან 10 დღის ვადაში, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეუძლია იგი გაასაჩივროს 

სასამართლოში. 

 

 

 

 



 დანართი №2. 
 

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
 

ნაწილი I. 

საჯარიმო ქვითარი  - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი №000000 

                                                                                                                                      ბ.ა.                
        

1. საჯარიმო ქვითრის შედგენის თარიღი: __________________ 
                                                                        (რიცხვი, თვე, წელი) 

2. საჯარიმო ქვითრის შედგენის ადგილი:__________________ 

________________________________________________________ 

3. საჯარიმო ქვითრის  შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, 

გვარი: __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. დამრღვევის მონაცემები: _______________________________ 

________________________________________________________ 
ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
იურიდიული პირი (დასახელება, გადასახადის გადამხდელის 

საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი) 

 

5. ინფორმაცია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენის შესახებ (ადგილი, დრო და არსი):  _____________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. ნორმატიული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს 

პასუხისმგებლობას აღნიშნული სამართალდარღვევისათვის 

(მუხლი, ნაწილი, პუნქტი):____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

7. ჯარიმის ოდენობა: ___________________ ლარი  

8. ______________________________________________________ 
მოწმის (არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი 

9. სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება:________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(ახსნა-განმარტების არსებობისას მიეთითება მისი მონაცემები, ფურცლების 

რაოდენობა და იმ პირის თანამდებობა, სახელი და გვარი, რომელმაც ჩამოართვა 

ახსნა-განმარტება) 

10. თანხის მიმღები საბანკო დაწესებულების  მოლარე:     

__________________                           ____________________ 

        (ხელმოწერა)                                                                        (თარიღი)     

11. საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: ______________ 

12. ოქმის შემდგენელი ___________________________________ 
                                                                      (სახელი, გვარი, ხელმოწერა, თარიღი) 

13. მოწმე  ___________________________________  

                               (სახელი, გვარი, ხელმოწერა)   

14. სამართალდამრღვევი  ________________________________ 

________________________________________________________ 
(ხელმოწერა,  ხელმოწერაზე ან ქვითრის  ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა, 

თარიღი) 

  ნაწილი II. 

 

 

საჯარიმო ქვითრის ყუა №000000 

 
(ეს ნაწილი რჩება საბანკო დაწესებულებაში) 

 

 

1._______________________________ 
          (გადამხდელის სახელი და გვარი) 

 

2. ______________________________ 
             (გადამხდელის მისამართი) 

 

3. ______________________________ 
                  (ჯარიმის ოდენობა) 

 

4._______________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
(ნორმატიული აქტი, რომელიც 

ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 

აღნიშნული სამართალდარღვევისათვის) 

 

5._______________________________ 
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი) 

 

6.______________________________ 
(საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი) 

 

 

7. მიმღები მოლარე ______________ 
                                 (ხელმოწერა) 

 

8. შემომტანი____________________ 
                  (ხელმოწერა) 

 

ბ.ა. 

 

თარიღი:_________________________ 
              (რიცხვი, თვე და წელი) 

 

 

 

საჯარიმო ქვითრის ყუა ივსება 

საბანკო დაწესებულების ან 

საჯარიმო თანხის შემომტანის მიერ. 

 



        

 საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები 

და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ 

პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-

განმარტება, წარადგინოს მტკიცებულებები, განაცხადოს 

შუამდგომლობა, საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის 

იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და 

თუ არ იცის მიმდინარე საქმისწარმოების ენა, ისარგებლოს 

თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს სასამართლოში 

საქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება (საჯარიმო 

ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი)  10 

დღის ვადაში. 

დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადაა საჯარიმო 

ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

სამარათალდამრღვევისათვის  ჩაბარებიდან 30 დღე. 

განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ჯარიმის გადახდის 

იძულებითი აღსრულება მოხდება მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად.  

 
 

დამკვეთი:                                                 

 

დამამზადებელი:  
                                                                                                                             
სემგს-ს რეგისტრაციის № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №3. 

 

ქედის   მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

 ოქმის აღრიცხვის ჟურნალი 

 

№ 
გაცემის 

თარიღი 

ოქმის 

№ 
ოქმის გამცემი ოქმის მიმღები შედგენილი ოქმები 

   
თ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაბრუნებული (გაუქმებული ან უვარგისი) ოქმები შენიშვნა 

დაბრუნების 

თარიღი 

ჩამოწერის 

აქტის № 
ოქმის № თანამდებობა სახელი გვარი  

17 18 19 20 21 22 23 

       



დანართი №4. 

 

 

გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა 

ოქმების ჩამოწერის ფორმა 

 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის მერია 

 

აქტი № ----- 

 

                                                                         ------   -------------------- 20___წელი 

 

გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების ჩამოწერის შესახებ 

 
საჯარო ქვითრის N რაოდენობა თარიღი ჩამოწერის საფუძველი შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

ხელმოწერით ვადასტურებთ აქტის მიხედვით წარმოდგენილი უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების ჩამოწერის სისწორეს. 

 

სამსახურის უფროსი: ---------------------------------------------      /-------------------------/ 
                                      (სახელი, გვარი)                                                    (ხელმოწერა) 

 

 

საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების  

აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი:  -------------------------------------      /-------------------------/ 
                                                                              (სახელი, გვარი)                                                    (ხელმოწერა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 დანართი №5. 

 

 

 

სააღსრულებო ფურცლის ფორმა 

 
 

ქედის  მუნიციპალიტეტის მერია  

ს ა ა ღ ს რ უ ლ ე ბ ო    ფ უ რ ც ე ლ ი №  

  ს.ფ  გაცემის თარიღი  --------------------   

-----------------------------------------------------------------------------  

(სააღსრულებო ფურცლის გამცემი)  

სააღსრულებო ფურცელი გაიცა: _________________________________________________    

  მიმართ;______________________________________________________________________  

(მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ - სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობის რეკვიზიტები, დაბადების 

ადგილი და თარიღი,  საცხოვრებელი ადგილის მისამართი):  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ინფორმაცია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ (ადგილი, დრო და არსი)):  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(აღსასრულებლად მიქცეული ადმინისტრაციული აქტის სრული დასახელება)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(ადმინისტრაციული აქტის  კანონიერ ძალაში შესვლის თარიღი)  

_______________________________________  

კრედიტორი:  

---------------------------------------- (კრედიტორის რეკვიზიტები)  

მოვალე:  

-------------------------------------------------------------------------------  

 (მოვალის რეკვიზიტები: სახელი, გვარი, მისამართი)   

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი       ------------------------------ 

 

 



განმარტებითი ბარათი 

საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, საქმისწარმოების დოკუმენტების 

ფორმების 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 საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 

ოქმის საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მიღება და მისი 

მორგება მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზანი:  

ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევი პირის დაჯარიმება და შესაბამისი ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის დაკისრება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ჩამოყალიბდება ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსების, 

ჩაბარების, წარმოების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, ჯარიმის გადახდის, სააღსრულებო ფურცლის გამოწერისა 

და საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გასაჩივრების  წესი, ასევე 

საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის აღრიცხვის 

ჟურნალი,გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

ჩამოწერის ფორმა და სააღსრულებო ფურცელი. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

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

ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  



გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

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

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

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

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

შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სულიკო სურმანიძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და

ეთიკის კომისიის 
დასკვნა

დაბა ქედა                                                                                                    08 ივლისი, 2021 წელი

კომისია განმარტავს, რომ 2021 წლის 8 ივლისს №3 კომისიის სხდომაზე განიხილა 
„საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, საქმისწარმოების 
დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტი.

კომისიას აღნიშნავს, რომ საკითხის მიმართ შენიშვნები არ გააჩნია და მიზანშეწონილად 
თვლის „საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის, 
საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 
აქტის (დადგენილება) პროექტი დამტკიცებულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე დანართი 
№1-ის შესაბამისად.

ამირან დევაძე

კომისიის თავმჯდომარე

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №

2021 წლის -- ივლისი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებაზე 
სტატუსის შეცვლის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 121-ე 
მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირებულ მერისის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობის (ს/კ 21.05.33.011.) პირველ სართულზე გამოყოფილ და ცალკე 
ერთეულად ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების  სახით დარეგისტრირებულ 150,90 კვ.მ. ფართს 
(ს/კ 21.05.33.011.01/500) შეეცვალოს სტატუსი დამატებითი ქონების სახით.

2. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 
სალაძემ.

3. 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).

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                            შუქრი თურმანიძე



განმარტებითი ბარათი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებაზე

სტატუსის შეცვლის შესახებ
 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება) პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:
ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 121-ე მუხლი, კერძოდ მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი)
ქონების სტატუსის ცვლილების  კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები.

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

თვითმმართველობის კოდექსი“-თ დაწესებული მოთხოვნების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის მიღება, რომელიც  უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანოს მიერ სამომავლოდ ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების
პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას.

მერისის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობაში (ს/კ 21.05.33.011.), 
რომელიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, პირველ სართულზე გამოყოფილია და
დარეგისტრირებულია ცალკე ერთეულად 150,90 კვ. მეტრი ფართი (ს/კ 21.05.33.011.01/500), რომელიც
წარმოადგენს სარდაფს და აღრიცხულია ბალანსზე ძირითადი ქონების სტატუსით. აღნიშნულ სარდაფს
წლების განმავლობაში დაკარგული აქვს თავისი ფუნქციური დანიშნულება და მისი გამოყენება საჯარო
ფუნქციების შესასრულებლად და უფლებამოსილების განსახორციელებლად არ ხდება. თავისი
ადგილმდებარეობით და განლაგებით შემდგომშიც შეუძლებელია ფართის გამოყენება ძირითადი ქონების
სახით, საოფისედ ან სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულებით, აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია აღნიშნულ
ქონებას საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით შეეცვალოს სტატუსი დამატებითი ქონების სახით.

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ხდება მერისის 
ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობაში (ს/კ 21.05.33.011.), პირველ სართულზე 
გამოყოფილი და დარეგისტრირებული ცალკე ერთეულად არსებული 150,90 კვ. მეტრი ფართობის (ს/კ 
21.05.33.011.01/500), (გადასაცემი შენობის ფართის შიდა აზომვითი ნახაზი განკარგულებას თან ერთვის)  
ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სტატუსის ცვლილება დამატებითი ქონების სახით.

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

წყარო:
ინდივიდუალური  აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი

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

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

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

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

დაწესებას.
გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე

ნორმატიულ აქტებთან:
ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის

განყოფილება.
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი სილოვან ბერიძე
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი სილოვან ბერიძე
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ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.05.33.011.01.500

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 882021219634    -  24/03/2021 15:02:21   25/03/2021 13:34:08

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ ÊÏÃÉ

ØÄÃÀ ÌÄÒÉÓÉ      

21 05 33 011 01/500

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÒÀÉÏÍÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ÌÄÒÉÓÉ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÈÀÍÀÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ×ÖÍØÝÉÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ:1900.00  ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ: 21.05.01.029;  

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÄÁÉ: N1

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁ(ÄÁ)ÉÓ ÓÀÄÒÈÏ ×ÀÒÈÉ: 1260.70

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882021219634  , ÈÀÒÉÙÉ 24/03/2021 15:02:21

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  25/03/2021

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:

ßÄÒÉËÉ N03/1366 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:23/03/2021 , ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉÓ ÌÄÒÉÀ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061

ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ:

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ

ÔÉÐÉ:

ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ: ×ÀÒÈÉ: ßÉËÉ:

ÓÓÉÐ ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ ×ÀÒÈÉ ÓÀÒÃÀ×É 150.90 ÊÅ.Ì.

ÉÐÏÈÄÊÀ

ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ

ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:

ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

         

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



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

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

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

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ

ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."

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

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

ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;

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

ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;

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

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

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





პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №

2021 წლის -- ივლისი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართის - 
ბინების) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

თვითმმართველი თემის - ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო რეესტრში საკუთრების 
უფლებით რეგისტრირებულია, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეებში მდებარე 1 (ერთი) 
ერთეული უძრავი ქონება: ბინა №4 – 62.80 კვ.მეტრი - საცხოვრებელი ფართი  და სარდაფი -31.30 კვ. 
მეტრი ფართი, (ს/კ 21.01.32.266.01.004).

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიზანშეწონილად მიიჩნევს აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა 2021 წლის 11 ივნისის №2433/02 წერილის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზემოთ დასახელებული 1 (ერთი) ერთეული 
საცხოვრებელი ბინის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში 
გადაცემას, შემდგომში იქ მცხოვრები მოქალაქეებზე (1 ოჯახისათვის) საკუთრების უფლების გადაცემის 
მიზნით.

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 
მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაეცეს ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონება, კერძოდ:

ა) ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეებში მდებარე ბინა №4 – 62.80 კვ.მეტრი - 
საცხოვრებელი ფართი  და სარდაფი -31.30 კვ. მეტრი ფართი, (ს/კ 21.01.32.266.01.004); 

2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უზრუნველყოს წინამდებარე 
განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემული ქონების 
საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია და მისი მიღებისათვის საჭირო კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სხვა ღონისძიების გატარება.

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის რაიონულ 
სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                        შუქრი თურმანიძე



განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი 
ფართის - ბინების) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ 

გადაცემის 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 მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა შესრულება რათა 
განხორციელდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ  გადაცემა. სწორედ ამ 
მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის  2021 წლის 11 ივნისის №2433/02 წერილობითი 
მოთხოვნის საფუძველზე, სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების 
პროექტით  და თანდართული საქმის მასალებით მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს.

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია - თვითმმართველი თემის - ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონების კერძოდ: ქედის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეებში მდებარე ერთი ერთეული უძრავი ქონება:ბინა 
№4 – 62.80 კვ.მეტრი - საცხოვრებელი ფართი  და სარდაფი -31.30 კვ. მეტრი ფართი, (ს/კ 
21.01.32.266.01.004) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოთ 
გადაცემა, შემდგომში იქ მცხოვრები მოქალაქეებისათვის (1 ოჯახისათვის) საკუთრებაში 
გადაცემის მიზნით.

 (იხ. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და მასზე თანდართული  დოკუმენტაცია 
რომელიც განკარგულების პროექტს თან ერთვის).   

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღება, რათა აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკას უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაეცეს საჯარო რეესტრში 
თვითმმართველი თემის ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საკუთრების უფლებით 
რეგისტრირებული შემდეგი უძრავი ქონება, კერძოდ: 

ა) ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭინკაძეებში მდებარე ბინა №4 – 62.80 
კვ.მეტრი - საცხოვრებელი ფართი  და სარდაფი -31.30 კვ. მეტრი ფართი, (ს/კ 
21.01.32.266.01.004).

ასევე დამატებით განმარტავთ, რომ სამთავრობო კომისიის სხდომაზე განხილული 
იქნა მუსტაფ ცინცაძის (ოჯახის) განცხადება რაზედაც კომისიამ დადებითი 
რეკომენდაცია გასცა, მაგრამ კომისიის მიერ დასახელებულ სახლში მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში რეგისტრირებული ბინა ერთეულის საკადასტრო კოდები იქ მცხოვრები 
ოჯახების შესაბამისად არ იქნა მითითებული, კერძოდ დასახელებული ოჯახის მიმართ 
ბინის საკადასტრო კოდი ჩაიწერა (ს/კ 21.01.32.266.01.001) არასწორეთ, რეალობაში კი 
ადგილზე გადამოწმებით დადგინდა, რომ უნდა იყოს შემდეგ საკადასტრო  კოდით 
რეგისტრირებული (ს/კ 21.01.32.266.01.004) ბინა ერთეული.

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

შემჭიდროვებულ ვადებში რათა დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული საკითხი.
ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების 

გაანგარიშება:



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

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

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

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

ვალდებულებებს. 
გ) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან: 
ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 

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

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

და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი ს. ჩხიკვაძე. 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.











პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2021  წლის  -- ივლისი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის
ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის
პროგრამის ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხა, თანახმად
დანართი №1-სა.

2. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის მერიამ
უზრუნველყოს პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება.

3. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებაზე კონტროლი
უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა
კომისიამ (კომისიის თავმჯდომარე - რეზო თურმანიძე).

4. ამ განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა
მუხრან სალაძემ.

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ხელვაჩაურის
რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             შუქრი თურმანიძე



                                                                                                                               დანართი №1.
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის
        ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხა

 

N 
ადმინისტარციული 

ერთეული 

დასახლება                                        

(სოფელი) 
იდეის (პროექტის) დასახელება 

იდეის 

(პროექტის) 

სავარაუდო 

ღირებულება 

1 

წონიარისი 

აბუქეთა შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 12000 

2 ვარჯანისი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

3 სასადილოყელი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

4 

წონიარისი 

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                    

(ჯაიმელა)                                       
5500 

5 თავშეყრის ადგილისთვის ინვენტარის შეძენა       10000 

6 შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა(ბასილაური) 5500 

7 ტიბეთა შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

8 საბადური შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

9 კანტაური შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

10 

დოლოგანი  

 დოლოგანი 

 გარე განათების ქსელის გაფართოება და 

წისქვილის მშენებლობა (დოხოძეები) 
10500 

11 
წყლის გამანაწილებელი სისტემის მოწყობა 

(საფარიძეების უბანი) 
10500 

12 ჭალახმელა სასმელი წყლის მოწესრიგება (მილების შეძენა) 10000 

13  ჭინკაძეები სამდიცინო პუნქტის მოწყობა 12000 

14 

მერისი  

 მერისი 

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა, შესანახი სივრცის 

მოწყობა 
8000 

15 ბილიარდის მაგიდის შეძენა 4000 

16 სიხალიძეები 
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სამრეცხაოს 

მოწყობა 
10000 

17 ინაშარიძეები სარწყავი წყლის მილების შეძენა 10000 

18 გარეტყე 
სოფლის აგროგანვითარება(ციბრუტი, ყურძნის 

კლერტსაცლელი და თხილის სარჩევის შეძენა) 
10000 

19 გუნდაური  wi-fi-ს მიმღებ-გამავრცელებელი აპარატის შეძენა 12000 

20  ნამონასტრევი 
"ახალი იმედის წვეთი" (ჩანჩქერთან მისასვლელი 

გზის კეთილმოწყობა) 
10000 

21 სილიბაური სოფლის სახლის რემონტი და  ინვენტარის შეძენა 10000 

22 

 პირველი მაისი 

პ/მაისი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 25000 

23 ზედა აგარა სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა 10000 

24 ქვედა აგარა  ელექტრო წისქვილის მშენებლობა 10000 

25 

კოლოტაური 

წისქვილის რეაბილიტაცია 4000 

26 
სარიტუალო მომსახურებისთვის საჭირო 

ინვენტარის შეძენა 
8000 

27 გარე განათების ქსელის გაფართოება 9000 

28 
ცხმორისი  ცხმორისი  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                             

(ნაკაშიძეების უბანი) 
14000 

29 
ვიზრუნოთ მომავალ თაობაზე (ბაგა ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობა) 
11000 



30 ახო  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                               

(სოფ. ახოსა და მთა "ნამეფვარის" 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია) 

25000 

31 ჩეტკიძეები 

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                

(სოფ. ჩეტკიძეებისა და მთა "ნამეფვარის" 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია) 

10000 

32 გობრონეთი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

33 კოკოტაური  
გარე განათების ქსელის გაფართოება                                        

(ცენტრალური გზა) 
25000 

34 გეგელიძეები  

გარე განათების ქსელის გაფართოება  (შამბაურის 

შიდა უბნის განათება და ხალვაში ნურის ეზოდან 

ბერიძე ახმედის სახლამდე) 

21000 

35 

ოქტომბერი 

ოქტომბერი 

გარე განათების ქსელის გაფართოება(აჯაშპირის, 

ყურაულის , ასამბაძეების და ზედა ასამბაძეების 

უბნებში) 

12000 

36 

კუჭულა 

გარე განათების ქსელის გაფართოება 4500 

37 
გარე განათების ქსელის გაფართოება 

(შერვაშიძეების უბანი) 
3000 

38 
გარე განათების ქსელის გაფართოება 

(ალიოღლები) 
4500 

39 აგოთა 

ეკოლოგიურად სუფთა გარემო (გოდერძის 

ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა) 

10000 

40 მეძიბა ღია ტიპის მოსაცდელის მშენებლობა 10000 

41 
გოგნიძეები 

გარე განათების ქსელის გაფართოება 3000 

42 
წისქვილის რეაბილიტაცია, სოფლის გზის 

რეაბილიტაცია 
7000 

43 

ზვარე  

ზვარე  
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობაა 

(გოგიტიძეების უბანი) 
12000 

44 ზესოფელი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა                               7000 

45 კვაშტა 

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                                        

(თენგო გათენაძის სახლიდან მურმან გათენაძის 

სახლამდე) 

12000 

46 სირაბიძეები 
გარე განათების ქსელის გაფართოება                                            

("კალოდან"- "ლიცრავლამდე") 
12000 

47 ვაიო  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა (ენვერ 

ჩიკვაიძის სახლიდან მალხაზ გორგილაძის 

ნაკვეთამდე) 

21000 

48 

მახუნცეთი 

ზედა მახუნცეთი შიდა სასოფლო გზის კეთლმოწყობა 12000 

49 ქვედა მახუნცეთი  სასმელი წყლის მოწესრიგება  21000 

50 ზუნდაგა გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

51 ზედა ბზუზბუ 
გარე განათების ქსელის გაფართოება ცენტრალურ 

გზაზე 
17000 

52 ქვედა ბზუზბუ სარწყავი და სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 12000 

53 უჩხითი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

54 ნამლისევი  ბავშვთა გასართობი სივრცის მოწყობა 10000 

55 მილისი 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                

(მთა მილისზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია) 
10000 

56 ქოსოფელი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 5100 

57 
დანდალო 

ბალაძეები გარე განათების ქსელის გაფართოება 10000 

58 მოსიაშვილები 
გარე განათების ქსელის გაფართოება (ჭყანისის 

უბანი) 
5000 



59 
გარე განათების ქსელის გაფართოება (გორგიულის 

უბანი) 
5000 

60 ტაკიძეები  
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 

(ალიშანიძეების უბანი) 
10000 

61 გოგიაშვილები 
გარე განათების ქსელის გაფართოება                             

(ზედა უბანი) 
10000 

62 

ხარაულა  

ინვენტარის სათავსოს რეაბილიტაცია (სოფლის 

ცენტრი) 
15000 

63 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 

(ველიაშვილების უბანი) 
6000 

64 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                               

(მჟავანაძეების უბანი) 
4000 

65 

ჯალაბაშვილები 

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 7000 

66 შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 2000 

67 
სანიაღვრე არხის მოწყობა,ბეტონის საფარის 

დაგება 
8000 

68 დანდალო  შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 17000 

69 

დაბა ქედა 

არსენაული 
გარე განათების ქსელის გაფართოება (რომან 

ნაკაშიძის სახლიდან იურა ვაშაყმაძის სახლამდე) 
10000 

70 აქუცა 

თუთუნის და თხილის მწარმოებელი 

ფერმერებისთვის ინვენტარის შეძენა და სივრცის 

მოწყობა 

12000 

71 
გულები 

გარე განათების ქსელის გაფართოება სოფლის 

ცენტრალურ გზაზე  
7000 

72 დიოდური განათებით ბანერის განთავსება 5000 

73  დაბა ქედა 

ფრიდონ ხალვაშის პარკში ლედ მონიტორი                                                    

(ახალგაზრდული აქტივოვებისა და ღია ცის ქვეშ 

კინო ჩვენებების მოსაწყობად) 

70000 

74 ზენდიდი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

75 კორომხეთი  სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 6000 

76 ორცვა  

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                                       

(შაქრო შერვაშიძის გადასახვევიდან დალილა 

აბულაძის სახლის ჩათვლით) 

12000 

77 შევაბური 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                     

(სამზიარი) 
10000 

78 
ცხემნა 

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 4000 

79 თავშეყრის ადგილის კეთილმოწყობა 6000 

80 ძენწმანი გარე განათების ქსელის გაფართოება 10000 

81 ხუნკუდა სოფლის სახლისთვის ინვენტარის შეძენა 10000 

 



 
განმარტებითი ბარათი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის
ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის 
(განკარგულება)  პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ: 
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი: 
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზეზია გაცნობებთ, რომ ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოებასთან და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად მიმდინარე წელს 
მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე ახორცილებს პროგრამას მონაწილეობით 
ბიუჯეტი 2021-ი. პროექტის ფარგლებში მოხდა იდეების რეგისტრაცია (232 იდეა), რის 
შემდეგაც გაიმართა იდეებზე ხმის მიცემის პროცედურა, სადაც 4823-მა ამომრჩეველმა 
მიიღო მონაწილეობა და გამოვლინდა გამარჯვებული იდეები. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის 

ფარგლებში 2021 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხა და განისაზღვრა 
აღნიშნული თანხებით განსახორციელებელი პროექტები ცალკეულ სოფლებში, რის 
მიხედვით შედგენილი იქნა შესაბამისი პროგრამა. პროგრამით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესაბამისი შესყიდვების განხორციელებისათვის საჭირო პროგრამის 
დამტკიცება საკრებულოს მიერ.

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

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით ქედის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში 2021 წელში 
განსახორციელებელი ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცება ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩამონათვალი თუ 
რომელ სოფელში რა ღონისღიება უნდა განხორციელდეს განკარგულების პროექტს 
დანართის სახით თან ერთვის.

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

დაფინანსების წყარო: 
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი. 
ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 



ინდივიდუალური აქტის  მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ 
ვალდებულებებს. 

გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 
კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან: 

ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 
კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული 

და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება. 
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 

ჯემალი ტაკიძე. 
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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