
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 იანვრის №01-06/01 

 მორიგი სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

 1. „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების  დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 

იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი: სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი: სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე: ოთარ ხარაძე 

 

3.„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს 

აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: საკრებულოს აპარატის უფროსი: მუხრან სალაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე 

 

4. ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე 

 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: მერიის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი: სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

 ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე 

 

 



 

6. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

                     მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი მ/შ: გულადი წითელაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე 

 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული მოძრავი  

ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით,  თხოვების უფლებით, შპს „ქედის 

ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი. 

                     მომხსენებელი: საკრებულოს აპარატის უფროსი: მუხრან სალაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე 

 



პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

 დადგენილება № 

 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების  დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

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

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1.  

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების  

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 

დადგენილებაში (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, 22/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 

010260020.35.134.016247) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოები - თანამდებობის 

პირთა, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და პროფესიულ საჯარო 

მოხელეების თანამდებობათა დასახელება და მათი იერარქიული რანგები 

№ 
მოხელის თანამდებობათა 

რანგები 
პოზიციის/თანამდებობის დასახელება 
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პოლიტიკური თანამდებობის პირები 

1 მერი 1 5060 

2 მერის პირველი მოადგილე 1 3850 

3 მერის მოადგილე 1 3520 



ადმინისტრაციული სამსახური  

4 

I  რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 1 1650 

5 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

გენდერული თანასწორობის საკითხებში 
1 1210 

6 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების   

საკითხებში 

1 1210 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

7 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

8 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 
1 1100 

9 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

იურიდიულ საკითხებში 
1 880 

10 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 
1 880 

საქმისწარმოების განყოფილება 

11 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი 1 1320 

12 III რანგი 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 1100 

13  
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 880 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

14 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების 

უფროსი 
1 1320 

15 III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საზოგადოებასა და მერის წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობის  საკითხებში 

1 880 

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება 

16 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების 

უფროსი 
1 1320 

17 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში 
1 880 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

18 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 1 1650 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება 



19 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების 

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

20 III რანგი 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში 
1 1100 

21  
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 880 

სახაზინო  განყოფილება 

22 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სახაზინო განყოფილების უფროსი 1 1320 

23 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის 

საკითხებში 
1 880 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება 

24 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული  

აღრიცხვის განყოფილების უფროსი 
1 1320 

25 

III რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული  

აღრიცხვის საკითხებში 

1 880 

26 
მეორე  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი 

პირველადი ბუღალტრული  აღრიცხვის საკითხებში 
1 880 

  ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

27 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი 1 1650 

28 

III რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ეკონომიკის დაგეგმვისა და განვითარების  

საკითხებში 

1 1100 

29 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ეკონომიკის დაგეგმვისა და განვითარების  

საკითხებში 

1 880 

ქონების მართვის განყოფილება 

30 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი 1 1320 

31 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ქონების  საკითხებში 
1 1100 

32 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების  

საკითხებში 
3 880 

                         შესყიდვების განყოფილება 
 

33 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

შესყიდვების განყოფილების უფროსი 1 1320 

34 III რანგი 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

შესყიდვების  საკითხებში 
1 1100 

35  მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 880 



შესყიდვების  საკითხებში 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 

36 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის უფროსი 
1 1650 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება 

37 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი 
1 1320 

38 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

1 1100 

39 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

2 880 

ზედამხედველობის სამსახური 

40 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 1 1650 

41 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

ზედამხედველობის  საკითხებში 
2 880 

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

42 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახური სამსახურის უფროსი 

1 1650 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 

43 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და  ძეგლთა 

დაცვის განყოფილების უფროსი 
1 1320 

44 

III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

განათლებისა და კულტურის საკითხებში 
1 880 

45 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის  საკითხებში 
1 880 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

46 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

47 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა საკითხებში 
2 880 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 



48 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი 
1 1650 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება 

49 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

50 

III რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

სოციალურ საკითხებში 
1 1100 

51 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ჯამრთელობის დაცვის  საკითხებში 
1 880 

52 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოციალური მუშაკი 
1 880 

53 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

სოციალურ საკითხებში 
1 880 

54 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის 

საკითხებში 
1 880 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

55 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი) 1 1320 

56 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ბავშვთა სოციალური მუშაკი 1 1100 

57 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ინსპექტორი 
1 880 

58 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

იურისტი 
1 880 

შიდა აუდიტის სამსახური 

59 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი 1 1650 

60 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა 

აუდიტის საკითხებში 
1 880 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

61 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის უფროსი 
1 1650 

62 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  საკითხებში 
1 880 



63 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მობილიზაციის საკითხებში 
1 880 

64 

მეორე   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის 

საქმისწარმოების საკითხებში 

1 880 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები 

65 მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში 10 990 

66 სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულში 22 715 

    “ 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ამირან ცინცაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 
 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების  

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

აღნიშნული  ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია თანამდებობათა კატეგორიაში 

განხორციელებული ცვლილებები და განყოფილებების დამატება.  

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

აქტში - „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების  

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 

დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება რათა სამართლებრივად ახლებურად 

მოწესრიგდეს და აისახოს კატეგორიის ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

დასაქმებულ მოსამსახურეებზე სათანადო თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის მხრივ.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება  დადგენილებით 

დამტკიცებული დანართში ცვლილების შეტანა, რომელიც  ახლიდან ჩამოყალიბდა  იხ. 

დადგენილების პროექტი. 

ასევე დადგენილებით დამტკიცებული დანართში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: 

- ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის  ნაწილში ახლებურად 

ჩამოყალიბდა სტრუქტურა და განისაზღვრა სარგოები და პოზიციათა დასახელებები  

შემდეგი სახით 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

48 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი 
1 1650 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება 

49 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

50 

III რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

სოციალურ საკითხებში 
1 1100 

51 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ჯამრთელობის დაცვის  საკითხებში 
1 880 



52 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოციალური მუშაკი 
1 880 

53 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

სოციალურ საკითხებში 
1 880 

54 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის 

საკითხებში 
1 880 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

55 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი) 1 1320 

56 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ბავშვთა სოციალური მუშაკი 1 1100 

57 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ინსპექტორი 
1 880 

58 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

იურისტი 
1 880 

 

ასევე პროფესიული საჯარო მოხელეების კატეგორიები შეიცვალა შემდეგ სამსახურებში 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში 1-პოზიცია, არქიტექტურის სამსახურში 1-პოზიცია, 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურში 3-პოზიცია, ადმინისტრაციულ სამსახურში 2-პოზიცია, 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში 2-პოზიცია და მათი თანამდებობრივი 

სარგო „საჯარო დაწესებულებაში შრომითი ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით მე-2 

დანართის მე-4 სვეტით განსაზღვრულ კოეფიციენტს და იგი შეადგენს - 1.0, შესაბამისად 

თანამდებობრივი სარგო შეადგენს  საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით 1100 ლარს. 

აგრეთვე, გაცნობებთ რომ როგორც კი კონკურსის გზით მოხდება აღნიშნულ კატეგორიებში 

თანამშრომლების დაწინაურება მას შემდეგ მოხდება მათი დღეს არსებული შტატების გაუქმება.  

აქედან გამომდინარე განმარტავთ,  რომ მოქმედი საშტატო ნუსხის რაოდენობა შეადგენს 87 

საშტატო ერთეულს და იგი გაიზრდება 101 საშტატო ერთეულამდე, ხოლო შესაბამისი 

ცვლილებების განხორციელების შემდეგ 8 საშტატო ერთეულით შემცირდება და განისაზღვრება 

92 საშტატო ერთეულით (იხ. თანდართული დადგენილების პროექტი.) 

დადგენილების მე-2 მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს შემდეგი სახით:  
„დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას სარგოებში არსებული სხვაობის შესავსებად. 

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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  



ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებთან:  

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) ინდივიდუალური აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სულიკო ჩხიკვაძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.   

 

 



პროექტი 
 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

 დადგენილება № 

 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის დებულება, თანახმად დანართისა. 

 

მუხლი 2 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (გამოქვეყნების 

წყარო: სსმ, ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016238. 

09/01/2018). 

 

მუხლი 3  

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ამირან ცინცაძე 

 

 

 

 



დანართი 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. ეს დებულება განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის (შემდგომში – სამსახურის) სამართლებრივ სტატუსს, 

სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

2. სამსახური შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-სა და ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 

შესაბამისად. 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

(შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად 

სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს კანონით „ბავშვის 

უფლებათა კოდექსი“, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით, ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულებით დამტკიცებული ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების 

განხორციელების ინსტრუქციით (შემდგომში – ინსტრუქცია), საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით და სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

4. სამსახური ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის შმერიის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. 

5. სოციალური მუშაობის ჩატარება არის მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული 

უფლებამოსილება, რომლის განხორციელებაზე დარგობრივ ზედამხედველობას ახორციელებს 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

6. სოციალურ მუშაობას კოორდინაციას და ადმინისტრირებას უწევს სამსახური. 

7. სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს კანონიერების, საჯაროობისა და 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით. 

8. სამსახური ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე. 

9. სამსახურს აქვს ბეჭედი და იყენებს მუნიციპალიტეტის მერიის ბლანკს საკუთარი 

სახელწოდებით. 

10. სამსახურის იურიდიული მისამართია: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ.№3. 

მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 

1. სამსახური შედგება პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (შემდგომ 

- სამსახურის უფროსი), მეორადი სტრუქტურული ერთეულის/ერთეულების (შემდგომ - 

განყოფილება/განყოფილებები) და პროფესიული საჯარო მოხელეებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება;  

ბ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. 



 3. სამსახურის უფროსს,  სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელეებს „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.   

4. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი (შემდგომში – სამსახურის უფროსი), რომელიც 

წარმართავს სამსახურის საქმიანობას, ხოლო მისი უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ 

დებულებით და სამსახურის უფროსის სამუშაო აღწერილობით. სამსახურის უფროსის არყოფნის 

შემთხვევაში, მერის გადაწყვეტილებით (ბრძანება) სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს 

ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი. 

5. განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისაგან. 

6. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის 

უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და შესაბამისი სამუშაო აღწერილობით. 

განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის გადაწყვეტილებით (ბრძანება) 

განყოფილების უფროსის მოვალეობებს ახორციელებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე.  

7. განყოფილების  პროფესიული საჯარო მოხელეების  უფლება-მოვალეობები 

განისაზღვრება ამ დებულებით. 

8. განყოფილების პროფესიული საჯარო მოხელეების  ფუნქციები და კომპეტენციები 

განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაო აღწერილობებით. 

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  

1. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სამსახურის ფუნქციებია: 

ა) მუნიციპალიტეტში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში 

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების მართვა და კოორდინაცია; 

ბ) ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების 

მომზადება და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელება; 

გ) ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესრულების 

მიმდინარეობის ხელშეწყობა; 

დ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვება, მათი სისტემატიზაცია და ანალიზი; 

ე) „საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური 

პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების 

დამტკიცების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ქმედების 

განხორციელება და „საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი“ 

საქართველოს კანონის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევაზე 

სათანადო რეაგირება; 

ვ) მიზნობრივ ჯგუფებში (შშმ პირები, მარტოხელა მოქალაქეები, დევნილები, სტიქიით 

დაზარალებულები და სხვა) სოციალური დახმარების ხელშეწყობა; 

ზ) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

მიზნით წინადადებების მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში და მათი რეგისტრაცია-აღრიცხვა. 

თ) სოციალურად დაუცველ პირთა, აგრეთვე ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა მიმართ დამატებითი სოციალური შეღავათების და დახმარების შემოღების თაობაზე 

რეკომენდაციების მომზადება. 

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრაცია-აღრიცხვა და დახმარება 

მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. 

კ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებებთან კოორდინირებული 

მუშაობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჯანდაცვის ობიექტებთან 

თანამშრომლობა სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში. 

ლ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალური პროგრამების ბენეფიციართა 

ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა; 



მ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო 

მუნიციპალური პროგრამის შედგენა და მისი უზრუნველყოფა; 

ნ) სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა, ეკომიგრანტთა სოციალურ პრობლემათა 

შესწავლა, ანალიზი და მის საფუძველზე შესაბამისი წინადადებათა პაკეტის შემუშავება, მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების გატარება; 

ო) მუნიციპალიტეტში მიგრაციული ნაკადების რეგულირებისა და მიგრაციული 

პროცესების განსახორციელებელ ღონისძიებათა ხელშეწყობა; 

პ) მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური და საგანგებო სიტუაციებით (სტიქიური 

უბედურებები, ხანძარი, მეწყერი, ზვავსაშიშროება) გამოწვეული მიგრაციული ნაკადების 

რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, მიგრაციისათვის 

პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; 

ჟ) ეკომიგრანტთა კატეგორიების დადგენა, სათანადო ბარათების შექმნა. იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა აღრიცხვა, მათი პრობლემების შესწავლა, შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვა და მათი სოციალურ უფლებათა დაცვა; 

რ) სტიქიური უბედურებებისა და მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის 

მდგომარეობის შესწავლა, გეოლოგიური სამსახურის დასკვნის საფუძველზე კატეგორიების 

განსაზღვრა, სიების შედგენა, დაზუსტება და წარდგენა შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურაში; 

ს) სტიქიაში მოხვედრილი მოსახლეობის, განსახლებისა და სოციალური პრობლემების 

გადასაჭრელად საკითხთა დასმა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ხელმძღვანელობასთან, მიგრაციისა და განსახლების დეპარტამენტში მუნიციპალიტეტის სტიქია 

საშიშ დასახლებიდან მოსალოდნელი მიგრაციის პროგნოზირება, განსახლების პროგრამების 

განხორციელება და განხორციელების შესახებ წინადადებების და პროექტების მომზადება. 

მოსახლეობის პრობლემების შესწავლა ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი სოციალური 

უფლებების დაცვა; 

ტ) „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავასუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ 

დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის 

შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 

უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონებით და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ 

ვეტერანთა სოციალურ-ეკონომიკური გარანტიების უზრუნველყოფა თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

უ) სარიტუალო მომსახურება, ხანდაზმულ ომის მონაწილე მარტოხელა ვეტერანთა 

საპატრონაჟო და მოხუცთა თავშესაფრის ორგანიზება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა (ყოფილ 

სამხედრო ტყვეთა საფლავების მოძიება და აღრიცხვა) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში; 

ფ) საბრძოლო დიდების მემორიალების, ომში დაღუპულ მებრძოლთა საფლავების მოვლა-

პატრონობა; 

ქ) შეიმუშავოს წინადადებები მის კომპენტენციაში შემავალი სფეროების განვითარებისა 

და სრულყოფის შესახებ; 

ღ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს საჭირო ინფორმაცია თავის 

კომპენტენციას მიკუთვნებულ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა დაწესებულებიდან, 

აგრეთვე ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან; 

ყ) დაქვემდებარებულ სფეროში გამოვლენილი ან შესაძლო დარღვევების თაობაზე 

სათანადო წინადადებების და დასკვნების მომზადება; 

შ) გამართოს თათბირები, სემინარები მის კომპენტენციაში შემავალ საკითხზე; 

ჩ) თავისი მიზნებიდან გამომდინარე განახორციელოს სხვა ქმედებები, რაც პირდაპირ, ან 

არაპირდაპირ ემსახურება მის მიზნებსა და ინტერესებს. მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომელიც 

არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. 



ც) მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა, ანალიზი და მათზე შესაბამისი 

რეაგირება; 

2. სამსახურის ფუნქციებს „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  56-ე 

მუხლის შესაბამისად წარმოადგენს:  

ა) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი 

საჭიროებების განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი 

დარგობრივი დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც 

აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვას და ამის შესახებ შესაბამისი 

ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინებას; 

გ) ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას; 

დ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი 

მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას; 

ე) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი 

ინფორმაციის მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას;  

ვ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას; 

ზ) საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

დადგენილი დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას. 

3. სამსახურის ფუნქციებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების 

სფეროში წარმოადგენს:  

ა) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული  ბავშვის 

უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება, საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში; 

ბ) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში; 

გ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამების მომზადება, მათი განხორციელება, 

განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება; 

დ) ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის სოციალური მუშაკის 

ქსელის შექმნა და სამოქმედო უბნების განსაზღვრა; 

ე) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელების მიზნით კოორდინირებული მუშაობა შესაბამის სახელმწიფო 

დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, არასამთავრობო და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,  

ვ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია; 

ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა, 

შესაბამისი ოქმების შედგენა, სახდელის შეფარდება ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

საქმის განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნა. 

თ) ბავშვის უფლებების დაცვის  პროგრამების განხორციელების მიზნით შესაბამისი კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, მათი რეგისტრაციის და სახელშეკრულებო 

პირობების განსაზღვრის პროცესის უზრუნველყოფა; 



ი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დამტკიცებული პროგრამების 

შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება; ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის 

მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა და წარმოება; 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებები. 

4. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს:  

ა) ბენეფიციართა დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობას; 

ბ) საკუთარი საქმიანობის გამჭვირვალობას;  

გ) მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით სამსახურის ფუნქციების, ამოცანებისა და 

საქმიანობის მნიშვნელობის განმარტებას; საინფორმაციო ბიულეტენების, საინფორმაციო 

ფურცლების, პრესრელიზებისა და სხვა ინფორმაციული მასალების მომზადებას და 

გავრცელებას; 

დ) მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებას; 

ე) მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა 

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 4. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების ფუნქციები 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების ფუნქციებია: 

ა) შეიმუშავებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მუნიციპალურ პროგრამებს და 

უზრუნველყოფს მის შესრულებას; 

ბ) უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი სახელმწიფო და მუნიციპალური პოლიტიკის გატარებას; 

გ) ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვადასხვა სახელმწიფო 

ორგანიზაციიდან სტატისტიკური მონაცემების მიღება-დამუშავებას; 

დ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს პარტნიორი ორგანიზაციების 

მოძიებას და მათთან თანამშრომლობას; 

ე) ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებებთან 

კოორდინირებულ მუშაობას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჯანდაცვის 

ობიექტებთან თანამშრომლობას სამსახურის კოპეტენციის ფარგლებში; 

ვ) რეკომენდაციების მომზადებას სოციალურად დაუცველ პირთა, აგრეთვე ვეტერანთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ დამატებითი სოციალური შეღავათების და 

დახმარების შემოღების თაობაზე. 

ზ) ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოციალური 

მომსახურების ერთიანი სახელმწიფო და მუნიციპალური პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობას; 

თ) სოციალურ საკითხთა სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას და მათი 

განხორციელების ხელშეწყობა-ორგანიზებას; 

ი) სოციალურ საკითხთა სფეროში სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციიდან 

სტატისტიკური მონაცემების მიღება-დამუშავებას; 

კ) ახდენს სოციალური დაცვის პროგრამების ფარგლებში პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობას; 

ლ) ახორციელებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსახლკარო პირების თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის მიზნით წინადადების მომზადებას კომპეტენციის ფარგლებში და მათ 

რეგისტრაცია-აღრიცხვას; 

მ) რეკომენდაციების მომზადებას სოციალურად დაუცველ პირთა, აგრეთვე ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ დამატებითი სოციალური 

შეღავათების და დახმარებების შემოღების თაობაზე; 



ნ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრაცია-აღრიცხვას და დახმარებას 

მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის;  

ო) მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე „სოციალური მუშაობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად სოციალური მუშაობის ჩატარება, რაც გულისხმობს: 

ო.ა) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი 

საჭიროებების განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი 

დარგობრივი დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას;  

ო.ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც 

აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვას და ამის შესახებ შესაბამისი 

ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინებას; 

ო.გ) ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას; 

ო.დ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი 

მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას; 

ო.ე) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი 

ინფორმაციის მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას; 

ო.ვ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას; 

პ) სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა, ეკომიგრანტთა სოციალურ პრობლემათა 

შესწავლა, ანალიზი და მის საფუძველზე შესაბამისი წინადადებათა პაკეტის შემუშავება, მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების გატარება; 

ჟ) მუნიციპალიტეტში მიგრაციული ნაკადების რეგულირებისა და მიგრაციული 

პროცესების განსახორციელებელ ღონისძიებათა ხელშეწყობა; 

რ) მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური და საგანგებო სიტუაციებით (სტიქიური 

უბედურებები, ხანძარი, მეწყერი, ზვავსაშიშროება) გამოწვეული მიგრაციული ნაკადების 

რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, მიგრაციისათვის 

პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; 

ს) ეკომიგრანტთა კატეგორიების დადგენა, სათანადო ბარათების შექმნა. იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა აღრიცხვა, მათი პრობლემების შესწავლა, შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვა და მათი სოციალურ უფლებათა დაცვა; 

ტ) სტიქიური უბედურებებისა და მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის 

მდგომარეობის შესწავლა, გეოლოგიური სამსახურის დასკვნის საფუძველზე კატეგორიების 

განსაზღვრა, სიების შედგენა, დაზუსტება და წარდგენა შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურაში; 

უ) სტიქიაში მოხვედრილი მოსახლეობის, განსახლებისა და სოციალური პრობლემების 

გადასაჭრელად საკითხთა დასმა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ხელმძღვანელობასთან, მიგრაციისა და განსახლების დეპარტამენტში მუნიციპალიტეტის სტიქია 

საშიშ დასახლებიდან მოსალოდნელი მიგრაციის პროგნოზირება, განსახლების პროგრამების 

განხორციელება და განხორციელების შესახებ წინადადებების და პროექტების მომზადება. 

მოსახლეობის პრობლემების შესწავლა ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი სოციალური 

უფლებების დაცვა; 

ფ) განყოფილებაში შემოსულ განცხადებებსა და წერილებზე წინადადებებისა და 

პასუხების მომზადებას. 

 

მუხლი 5. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ფუნქციები  

1. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ფუნქციებია: 

ა) საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 

უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში; 



ბ) საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში; 

გ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამების მომზადება, მათი განხორციელება, 

განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება; 

დ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის სოციალური მუშაკის 

ქსელის შექმნა და სამოქმედო უბნების განსაზღვრა; 

ე) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელების მიზნით კოორდინირებული მუშაობა შესაბამის სახელმწიფო 

დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, არასამთავრობო და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;  

ვ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაცია; 

ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა, 

შესაბამისი ოქმების შედგენა, სახდელის შეფარდება ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

საქმის განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნა; 

თ) ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით შესაბამისი კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, მათი რეგისტრაციის და სახელშეკრულებო 

პირობების განსაზღვრის პროცესის უზრუნველყოფა; 

ი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დამტკიცებული პროგრამების 

შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება; ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის 

მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა და წარმოება; 

კ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობა და საკუთარი საქმიანობის გამჭვირვალობა; 

ლ) მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით სამსახურის ფუნქციების, ამოცანებისა და 

საქმიანობის მნიშვნელობის განმარტება; საინფორმაციო ბიულეტენების, საინფორმაციო 

ფურცლების, პრესრეალიზებისა და სხვა ინფორმაციული მასალების მომზადება; 

მ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებები. 

 

მუხლი 6. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების საქმიანობის 

პრინციპები, კოორდინაცია და საქმის წარმოების ერთიანი სისტემა 

1. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების საქმიანობის 

პრინციპებია: 

ა) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემა ეფუძნება საფრთხის 

პრევენციისა და ადრეული დახმარების პრინციპს; 

ბ) განყოფილება ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს 

ახორციელებს ინტერდისციპლინური შეფასების საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფილია 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით; 

გ) განყოფილების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით ჩატარებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობენ, სულ 

მცირე: ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი, ბავშვის ფსიქოლოგი, ბავშვის ჯანმრთელობის 

მართვის სპეციალისტი და ბავშვის სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი; 

დ) განყოფილების მიერ ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება ბავშვის უფლებათა 

კოდექსითა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული 

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების პრინციპების და პროცედურების დაცვით; 



ე) განყოფილების ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის, ბავშვის ფსიქოლოგის, 

ჯანდაცვის სპეციალისტის და იურისტის საქმიანობა ეფუძნება ოთხი თვალის პრინციპს, რაც 

გულისხმობს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ერთობლივად მიღებას ან მიღებული 

გადაწყვეტილების სულ მცირე ორი თანამშრომლის მიერ დადასტურებას; 

ვ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური ღონისძიებების დაგეგმვის ეტაპზე უპირატესობა 

ენიჭება ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელებას ბავშვის მხარდაჭერის კერძო 

დაწესებულებების კონკურსის წესით შერჩევის საფუძველზე. 

2. განყოფილების საქმიანობის ხელმისაწვდომობა და კოორდინაცია: 

ა) განყოფილების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია: 

ა.ა) ბენეფიციარის მიმართვა; 

ა.ბ) მესამე პირების მხრიდან განხორციელებული შეტყობინება ან ანონიმური ზარით 

მიღებული ინფორმაცია; 

ა.გ) სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან რეფერირება; 

ა.დ) უფლებამოსილი სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველის სტატუსის მინიჭების 

მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების შედეგები; 

ა.ე) მუნიციპალიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის და ბავშვის თემებზე 

მომუშავე დაწესებულებებთან და დაინტერესებულ პირებთან (მაგ., პედაგოგები, მშობლები) 

შეხვედრების შედეგად („აუთრიჩი“) გამოვლენილი შემთხვევები; 

ბ) განყოფილება უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

სერვისების ხელმისაწვდომობას უშუალოდ და სატელეფონო მომსახურების სახით. სამსახურის 

ხელმისაწვდომობა მოიცავს შესაბამის სერვისებზე წვდომას სამუშაო დღეებში (ორშაბათი – 

პარასკევი) და სამუშაო საათებში (9:00 – 18:00 საათი); 

გ) ინფორმაცია მუნიციპალურ სერვისებზე და სატელეფონო მომსახურებაზე ქვეყნდება 

პროაქტიულად, მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე; 

დ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებები ხორციელდება 

მუნიციპალიტეტის საკუთარი ან დელეგირებული პროგრამების ფარგლებში; 

ე) განყოფილების მიერ ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებები 

ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან, სახელმწიფო დაწესებულებებთან 

და ბავშვის თემებზე მომუშავე პირებთან კოორდინირებული თანამშრომლობით; 

ვ) თუ კი ბავშვის მხარდაჭერის ღონისძიება არ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი ან დელეგირებული პროგრამების ფარგლებში, ბავშვს აღნიშნული სერვისი მიეწოდება 

შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოში რეფერირების გარეშე (გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის 

მიერ. მხარდაჭერის ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ინსტრუქციით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაში სერვისის განხორციელებაზე უფლებამოსილი 

ადმინისტრაციული ორგანოს მონაწილეობის საფუძველზე; 

ზ) განყოფილების მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება შესაბამის უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ 

ორგანოსთან უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში დადებული შეთანხმების 

საფუძველზე; 

თ) თუ კი ბავშვი იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვაში, საქმის მართვაზე პასუხისმგებელი 

უწყებაა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო. მუნიციპალიტეტის ბავშვისა და ოჯახის 

სოციალური მუშაკი კოორდინაციაშია მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს სოციალურ 

მუშაკთან უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში; 

ი) განყოფილების მიერ საკითხის შესაბამის უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში 

რეფერირება ხდება: 



ი.ა) თუ კი შეფასების შედეგად დგინდება ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების საჭიროება; 

ი.ბ) თუ კი განყოფილებაში შემოსული ინფორმაცია უკავშირდება ბავშვზე ძალადობის 

განხორციელებას ან განხორციელების რისკს. ასეთ შემთხვევაში განყოფილებამ უნდა 

განახორციელოს შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებები ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 

(რეფერირების) მომწესრიგებელი ნორმატიული აქტების საფუძველზე; 

ი.გ) როდესაც მისი მართვა არ არის გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი და 

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში და მუნიციპალიტეტსა და შესაბამის 

უფლებამოსილ ორგანოს შორის არ არის დადებული ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შეთანხმება უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში ერთობლივი 

ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების თაობაზე. 

3. საქმის წარმოების ერთიანი სისტემა 

ა) განყოფილება უზრუნველყოფს ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების 

კოორდინირებულ განხორციელებას. ბავშვის დაცვის და მხარდაჭერის ღონისძიებების 

კოორდინირებული პროცესის უზრუნველსაყოფად, იქმნება ბავშვის უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის ღონისძიებებში ჩართულ სუბიექტებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ერთიანი 

ელექტრონული საინფორმაციო ქსელი; 

ბ) ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელის შექმნის მიზანია 

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ერთიანი სისტემის ფუნქციონირებისათვის 

ხელშეწყობა; 

გ) ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელში თავს იყრის 

ინფორმაცია ბენეფიციარის საჭიროებებზე, მის მიმართ განხორციელებულ დაცვისა და 

მხარდაჭერის ღონისძიებებზე, მიღწეულ შედეგებზე და შედეგების პერიოდულ მონიტორინგზე; 

დ) უფლებამოსილი პირების მიერ ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონული 

საინფორმაციო ქსელით სარგებლობა ხდება ბავშვის პერსონალური მონაცემების საქართველოს 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. ბავშვის ვინაობის, მისი ჯანმრთელობისა და 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ის 

შესაძლებელია ხელმისაწვდომი გახდეს მხოლოდ ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის 

ღონისძიებების განხორციელებაში ჩართული სუბიექტების მიერ სამსახურებრივი საქმიანობის 

შესრულების მიზნით. ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია ბავშვის 

მშობლისთვის/მშობლებისთვის, თუ მათ არ აქვთ შეზღუდული ან ჩამორთმეული მშობლის 

უფლება, ასევე ბავშვის მეურვისთვის/მზრუნველისთვის; 

ე) ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელის შექმნის, 

ფუნქციონირების და ინფორმაციით სარგებლობის წესებს ადგენს დებულება „ბავშვთა დაცვის 

ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შესახებ“; 

ვ) ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელით სარგებლობის 

უფლების ფარგლები განისაზღვრება მასში ჩართულ სუბიექტებს შორის დადებული 

მემორანდუმის საფუძველზე. 

 

მუხლი 7.  სამსახურის საქმიანობის ორგანიზება და მართვა 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 

და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. 

2. სამსახურის უფროსი:  

ა) ახორციელებს სამსახურის საქმიანობის მართვას, კოორდინაციასა და 

ზედამხედველობას;  

ბ) ადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  ოქმს საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431, 432, 465, 466, 1728 და 1729  მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 



გ) შემოსული განცხადების/ონფორმაციის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისა და ბენეფიციარის მდგომარეობის შესწავლისა და 

სიტუაციური ანალიზის დოკუმენტის შემუშავების ვალდებულების განსაზღვრის შესახებ;   

დ) უზრუნველყოფს საქმის წარმოებაში დაინტერესებული პირების, საჭიროების 

შემთხვევაში კი სპეციალური კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების ჩართვას; 

ე) იღებს გადაწყვეტილებას ჩაღმავებული (მეორადი) შეფასების განხორციელების 

თაობაზე და უზრუნველყოფს მასში შესაბამისი მოწვეული სპეციალისტის/ექსპერტის 

მონაწილეობას; 

ვ) ამტკიცებს სამოქმედო გეგმას და უზრუნველყოფს მის შესრულებას მუნიციპალიტეტის 

მერიის შესაბამის სამსახურებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან ან/და კერძო პროვაიდერებთან 

თანამშრომლობით;   

ზ) იღებს გადაწყვეტილებებს ინსპექტორის მიერ გეგმიური კონტროლის  ორგანიზების, 

მომზადებისა და ჩატარების შესახებ;  

თ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული პროგრამების განხორციელების მიზნით 

ახდენს შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, ხელშეკრულებების 

დადების და შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციის პროცესის მხარდაჭერას; 

ი) შეიმუშავებს წინადადებებს სამსახურის თანამშრომელთა შორის ფუნქციათა 

განაწილების შესახებ;  

კ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის თანამშრომელთა 

წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 

ლ) წარუდგენს მერს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

მ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ; 

ნ) თავისი   კომპეტენციის ფარგლებში   ასრულებს   მერის,  მერის პირველი 

მოადგილისა  და მოადგილეების ცალკეულ დავალებებს; 

ო) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ  აქტს. 

მუხლი 8. სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელის უფლება-მოვალეობები 

სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელის ძირითადი  უფლება-მოვალეობები: 

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები სტრუქტურული ერთეულის 

საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე და მიიღონ მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

ბ) ისარგებლონ მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით, რომლებიც მიღებულია მერიაში; 

გ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი პროფესიული საჯარო მოხელის 

ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის 

შესახებ; 

დ) დადგენილი წესით ისარგებლონ ორგანიზაციული, გასამრავლებელი, საინფორმაციო - 

საკომუნიკაციო ტექნიკითა და სხვა შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით; 

ე) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელების 

დავალებები; 

ვ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

ზ) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

თ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას. 

ი) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული პროფესიული საჯარო მოხელის უფლებებითა და გარანტიებით. 



კ) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური 

მოვალეობანი. 

 

მუხლი 9. საშტატო განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვრება 

მერიის საშტატო ნუსხით. 

 

მუხლი 10. სამსახურის დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა 

სამსახურის დებულებაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა ხორციელდება 

საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ დადგენილი 

წესის შესაბამისად საკრებულოს დადგენილებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



განმარტებითი ბარათი 
 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების 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 „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და  საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ განსაზღვრული 

რეგულაციების შესრულება, რათა ქედის მუნიციპალიტეტში მოწესრიგდეს ზემოთ აღნიშნული 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სოციალური მუშაობის ჩატარებისა და ბავშვის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების  ახალი რედაქციით 

დამტკიცება რათა სამართლებრივად უკეთ დეიხვეწოს და მოწესრიგდეს მუნიციპალიტეტში 

„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

სოციალური მუშაობის ჩატარების საკითხები, ასევე საქართველოს კანონით ,,ბავშვის 

უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულება დაამტკიცოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და 

მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის 

პროექტის შესაბამისად ხდება სამსახურის ახალი დებულების დამტკიცება, რომელიც 

წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 

სამსახურის დებულებაში ძირითადად განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები კერძოდ: 

- სამსახურის სტრუქტურა დაემატა ორი განყოფილება და ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით  

1. სამსახური შედგება პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (შემდგომ 

- სამსახურის უფროსი), მეორადი სტრუქტურული ერთეულის/ერთეულების (შემდგომ - 

განყოფილება/განყოფილებები) და პროფესიული საჯარო მოხელეებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება;  

ბ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. 

- სამსახურის ფუნქციებში შევიდა ცვლილებები და  ჩამოყალიბდა ახლიდან იხილეთ იხ. 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მე-3 მუხლი. 

- დაემატა და განისაზღვრა დასახელებული განყოფილებების ძირითადი ფუნქციები 

დაწვრილებით განყოფილებების ფუნქციები იხ. წარმოდგენილი დადგენილების 

პროექტის მე-4 და მე-5 მუხლებში. 

- ასევე განისაზღვრა სამსახურის უფროსისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების 

უფლება-მოვალეობები, ხოლო მათი  ფუნქციები და კომპეტენციები განისაზღვრება 

შესაბამისი სამუშაო აღწერილობებით. 



 

ხოლო ამავე დადგენილების პროექტის მე-2 მუხლით ძალადაკარგულად უნდა 

გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 

საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი 

www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016238. 09/01/2018). 

დადგენილების პროექტის მე-3 მუხლით  განსაზღვრულია, რომ აღნიშნული 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ ამ ფუნქციის ასახვა სამსახურის 

დებულებაში აუცილებელია ვინაიდან სამსახურმა შეძლოს შეასრულოს ზემოთ აღნიშნული 

უფლება-მოვალეობების განხორციელება. 

ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს შემჭიდროვებულ 

ვადებში, რადგან  სამართლებრივად დროულად შესრულდეს ზემოთ დასახელებული 

კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნები. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას, კერძოდ სამსახურში 5 (ხუთი) ახალი შტატის 

დამატებიდან გამომდინარე მათი თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრული ოდენობის მხრივ. 

რომელიც დეტალურად წარმოდგენილიი იქნება მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილებების 

განხორციელების დროს.   

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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე შრომის ანაზღაურების ნაწილში. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს დამატებულ 

საშტატო ერთეულებზე შრომის ანაზღაურების მიცემის მხრივ.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

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

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

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

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

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

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  



ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ინდივიდუალური 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 № 

 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №12 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 საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №12 დადგენილებაში 

(გამოქვეყნების წყარო:სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი  

010250050.35.134.016336. 30/12/2021)  შეტანილი იქნას ცვლილება და დადგენილებით 

დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: 

„დანართი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა  

 

№ 
მოხელის თანამდებობათა 

რანგები 
თანამდებობის დასახელება 

შ
ტ

ატ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

თ
ან

ამ
დ

ებ
ო

ბ
რ

ი
ვი

 

სა
რ

გ
ო

 (
ლ

არ
ი

) 

საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირები 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 1 4510 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 1 3410 

3 საკრებულოს  თავმჯდომარის  მოადგილე 2 2970 

4 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 5 2420 

5 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 2 2200 

6 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე 6 1760 

http://www.matsne.gov.ge/


საკრებულოს აპარატი  

1 

I  რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საკრებულოს აპარატის უფროსი 1 1650 

2 III  რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

1 1210 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

3 

II  რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების უფროსი 
1 1320 

4 III  რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში 

1 
1210 

 

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება 

5 

II  რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო  

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

6 

 

 

III  რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 1210 

7  
პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საორგანიზაციო  საკითხებში 
1 1210 

„ 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1-

ლი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           ამირან ცინცაძე       

 

 

 

 

 

 



 

 

განმარტებითი ბარათი 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ (დადგენილება)  პროექტზე 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

აღნიშნული  ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული 

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

კანონი „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 

დეკემბრის №12 დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება, რათა 

სამართლებრივად ახლებურად მოწესრიგდეს საკრებულოს მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტების თანამდებობრივი სარგოები. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად, ხდება დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანა, რითაც ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი კატეგორიის 

ოთხი უფროსი სპეციალისტის სახელფასო კოეფიციენტი განისაზღვრება „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის დანართი №2-ის მე-

5 სვეტით განსაზღვრული კოეფიციენტით და იგი შეადგენს - 1.10, შესაბამისად 

თანამდებობრივი სარგო შეადგენს  საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით 1210 ლარს და 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

დანართი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის 

განსაზღვრისა და  საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა  

 

№ 
მოხელის თანამდებობათა 

რანგები 
თანამდებობის დასახელება 
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საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირები 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 1 4510 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 1 3410 



3 საკრებულოს  თავმჯდომარის  მოადგილე 2 2970 

4 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 5 2420 

5 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 2 2200 

6 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე 6 1760 

საკრებულოს აპარატი  

1 

I  რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საკრებულოს აპარატის უფროსი 1 1650 

2 III  რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საკრებულოს კომისიებთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

1 1210 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

3 

II  რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების უფროსი 
1 1320 

4 III  რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში 

1 1210 

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილება 

5 

II  რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო  

განყოფილების უფროსი 
1 1320 

6 

 

 

III  რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 1210 

7  
პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საორგანიზაციო  საკითხებში 
1 1210 

 

 

 

დადგენილების მეორე მუხლი ეხება დადგენილების ძალაში შესვლის საკითხს შემდეგი 

სახით:  

„დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან“. 

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ნორმატიული აქტის მიღება 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 მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

 



 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

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 ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვაჟა აბულაძე; 

ზ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 



პროექტი 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე 

მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გადაწყვიტა: 

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (დადგენილება) 

პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე 

უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საკრებულოს სამანდატო საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე - ვაჟა 

აბულაძე). 

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად 

განისაზღვროს 2022 წლის -- თებერვალი. 

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2022 წლის -- თებერვალი. 

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების 

საკითხთან დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს და იგი არ ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას. 

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.gov.ge). 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 

უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       ამირან ცინცაძე 

 

 

 

http://www.keda.gov.ge/


ც ნ ო ბ ა 

 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (დადგენილება) 

პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე - ვაჟა 

აბულაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2022 წლის -- თებერვალს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო საპროცედური 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2022 წლის -- 

თებერვალს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2022 წლის -- 

თებერვალი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 პროექტი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2022 წლის --  იანვარი 

დაბა ქედა 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 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 საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge  11/05/2016; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016193) შეტანილი 

იქნას ცვლილება და: 

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. საკრებულო შედგება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ შესაბამისად პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული კენჭისყრით, 

პროპორციული სისტემით არჩეული 14 წევრისაგან და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 

7 წევრისაგან.“ 

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. საკრებულოს აქვს ოფიციალური ვებგვერდი, რომლის მისამართია 

www.keda.gov.ge. აღნიშნული ვებგვერდი წარმოადგენს ყველასათვის ხელმისაწვდომ 

ადგილს, სადაც საჯაროდ გამოცხადების მიზნით ღიად განთავსდება საკრებულოს და 

საკარებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტები, აგრეთვე საკრებულოს 

საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა შესაბამისი დოკუმენტები ან/და ინფორმაცია. 

 

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის  „ბ“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და 

მოადგილეების არჩევა და თანამდებობიდან გადაყენება.“ 

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. საკრებულო უფლებამოსილია მიიღოს საკრებულოს სამართლებრივი აქტი 

(საკრებულოს დადგენილება, საკრებულოს განკარგულება), ასევე სხვა გადაწყვეტილება 

(მიმართვა, შუამდგომლობა, განცხადება, დავალება, რეკომენდაცია, ცნობა და სხვა), 

მოისმინოს და შეაფასოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერისა და მერიის სამსახურების მიერ 

წარმოდგენილი ანგარიში, შეიმუშაოს რეკომენდაციები მხოლოდ საკრებულოს სხდომაზე.“ 

 

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.keda.gov.ge/


5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საკრებულოს სხდომათა დარბაზში უნდა იყოს მოწყობილი პრეზიდიუმი, სადაც 

ადგილს იკავებს საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი პირველი მოადგილე.“ 

 

 

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საკრებულოს წევრი თავის საქმიანობას ახორციელებს სამსახურებრივი 

საქმიანობისაგან მოუწყვეტლად და უსასყიდლოდ, ანაზღაურებადია მხოლოდ საკრებულოს 

შემდეგ თანამდებობის პირთა საქმიანობა: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარე; 

ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე; 

გ) საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

დ) საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე; 

ე) საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე; 

ვ) საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე.“ 

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის III თავის სახელწოდება 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„თავი III. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეეები“; 

 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტი  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საკრებულოს თანამდებობის პირები არიან: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარე; 

ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე; 

გ) საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები; 

დ) საკრებულოს კომისიათა თავმჯდომარეები; 

ე) საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები; 

ვ) საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეების მოადგილეები.“ 

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„5. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას, რომელიც იხილავს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს, ხსნის და თავმჯდომარეობს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი 

არყოფნის ან მის მიერ ამ მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში − 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე.“ 

 

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 22. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების 

არჩევა 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილესა და 

მოადგილეებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით, თავისი 

შემადგენლობიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, სიითი 

შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების 

კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარეს. ერთი და 

იგივე კანდიდატურა შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ ორჯერ. 



3. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების არჩევნები 

ტარდება ფარული კენჭისყრით. კენჭისყრა ტარდება საკრებულოს თავმჯდომარის 

არჩევნებზე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ან საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე ასრულებს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი დავალებით, თავმჯდომარის მიერ 

უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან 

გადაყენებისას (გადადგომისას). 

5. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს უფლება არა 

აქვთ, ეწეოდნენ სამეწარმეო ან ანაზღაურებად საქმიანობას გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური 

და შემოქმედებითი საქმიანობისა. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და 

მოადგილეები იმავდროულად არ შეიძლება იყვნენ საკრებულოს კომისიის ან ფრაქციის 

თავმჯდომარეები.“ 

 

11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 23. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების 

გადაყენება 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია თანამდებობიდან გადააყენოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების 

თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე შეიძლება 

წერილობით დასვან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობიდან 

გადაყენება ხდება ფარული კენჭისყრით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ 

გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს 

უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით გადაყენების, 

თანამდებობიდან გადადგომის, მისი, როგორც საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

შეწყვეტის, აგრეთვე „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირისთვის 

შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის შემთხვევაში. 

 

12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 24-ე მუხლი მე-6 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია იქმნება საკრებულოს არანაკლებ 3 

წევრის შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობა 

განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა წარმომადგენლობისა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად, რომლებიც 

გაერთიანებული არ არიან არცერთ ფრაქციაში.“ 

 

13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 24-ე მუხლი მე-7 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„7. საკრებულოს წევრი, გარდა საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი პირველი 

მოადგილისა და მოადგილეებისა, ვალდებულია იყოს ერთი, მაგრამ არაუმეტეს ორი 

კომისიის წევრი. 

 

14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 24-ე მუხლი მე-8 პუნქტს 

დაემატოს შემდეგი შინაარსის 81, 82 და 83  პრიმა პუნქტები: 



ა) „81. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბიუროს (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს) მიერ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კომისიებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა პროპორციული 

წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცებიდან 3 დღის ვადაში ფრაქცია თავისი 

გადაწყვეტილებით წარადგენს კომისიაში წევრებს.“ 

ბ) „82. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიაში წევრის წარდგენის შესახებ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის გადაწყვეტილება ეცნობება მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას (მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს) და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს. საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (მუნიციპალიტეტის საკრებულო) ამოწმებს 

ფრაქციის მიერ კომისიაში წევრის წარდგენის სისწორეს და საჭიროების შემთხვევაში ახდენს 

სათანადო რეაგირებას. ფრაქციის მიერ კომისიაში წარდგენილი წევრი კომისიაში 

დანიშნულად მიიჩნევა აღნიშნული ფაქტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 

(მუნიციპალიტეტის საკრებულოს) მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრი, რომელიც გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში, კომისიის წევრი 

ხდება ამ პუნქტით დადგენილი წესით, პირადი განცხადების საფუძველზე.“ 

გ) „83. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაში განხორციელებული 

ცვლილებები გავლენას ახდენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიაში ფრაქციათა 

პროპორციულ წარმომადგენლობაზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია 1 კვირის ვადაში განსაზღვრავს და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს უახლოეს სხდომაზე წარუდგენს პროპორციული 

წარმომადგენლობის ახალ კვოტებს.“ 

 

15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე აირჩევა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთაგან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიის თავმჯდომარეს თავისი შემადგენლობიდან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

უფლებამოსილების ვადით, სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის 

დასახელების უფლება აქვს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 1/5-ს და საკრებულოს 

ფრაქციას. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით, 

ბიულეტენების საშუალებით, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესის ანალოგიურად. 

 

16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 27-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 27. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრის უფლება-

მოვალეობები 

1. კომისიის წევრს უფლება აქვს: 

ა) თანაბარ საწყისებზე მონაწილეობდეს კომისიის მუშაობაში; 

ბ) განსახილველ საკითხზე გამოთქვას შენიშვნები, წინადადებები და მოსაზრებები, 

ჰქონდეს განსხვავებული პოზიცია; 

გ) ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან; 

დ) განახორციელოს საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

მისთვის დაკისრებული სხვა უფლებამოსილებანი. 

2. კომისიის წევრი ვალდებულია დაესწროს კომისიის სხდომას და მონაწილეობა 

მიიღოს მის მუშაობაში. 

3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრის უფლებამოსილება წყდება: 

ა) მის მიერ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობიდან გასვლის 

შესახებ  განცხადების წარდგენის მომენტიდან; 



ბ) მისი, როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, უფლებამოსილების 

შეწყვეტის მომენტიდან; 

გ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

301 მუხლის მე-2 პუნქტითა და ამ რეგლამენტის 351 მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში; 

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს 

გავიდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობიდან. მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კომისიის წევრმა კომისიის შემადგენლობიდან გასვლის შესახებ წერილობით 

უნდა აცნობოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას.“ 

 

17. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 35-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 35. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნება და რეგისტრაცია 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია წარმოადგენს საერთო პოლიტიკური 

შეხედულების მქონე საკრებულოს წევრთა ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომელიც იქმნება 

საკრებულოში მათი საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით. 

2. ერთი პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეულ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრებს უფლება არა აქვთ, შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია. 

3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 3-ზე 

ნაკლები. 

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი შეიძლება გაერთიანდეს მხოლოდ ერთ 

ფრაქციაში. 

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნა შესაძლებელია როგორც 

პარტიულ, ისე არაპარტიულ საფუძველზე. 

6. დაუშვებელია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებად გაერთიანება 

ეროვნული, რელიგიური, პროფესიული, პირადი ან ტერიტორიული (საცხოვრებელი 

ადგილის) ნიშნით. 

7. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნის მსურველი მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრები შეიმუშავებენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წესდებას. 

ფრაქციის წესდებით განისაზღვრება ფრაქციის შექმნისა და მის შემადგენლობაში 

ცვლილებების შეტანის წესი, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ხელმძღვანელი 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევის წესი და კომპეტენცია, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის წევრთა უფლებამოსილება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქციის მიზნები და ამოცანები, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წესდებაში ცვლილებების 

შეტანის პროცედურა. 

8. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ამ რეგლამენტით დადგენილი 

წესით გაერთიანდეს ფრაქციაში ან ნებისმიერ დროს გავიდეს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციიდან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას უფლება აქვს 

ფრაქციის წესდებით დადგენილი წესით მიიღოს ახალი წევრი ფრაქციაში ან ფრაქციიდან 

გარიცხოს წევრი. 

9. ფრაქციებს რეგისტრაციაში ატარებს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედრო საკითხთა და ეთიკის კომისიის წარდგინებით. ფრაქციის რეგისტრაციისათვის 

საჭიროა ფრაქციის თავმჯდომარისა და ფრაქციაში გაერთიანებულ საკრებულოს წევრთა 

წერილობითი განცხადება და ფრაქციის წესდება. 

10. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა გაერთიანება ფრაქციის სტატუს იძენს 

მისი რეგისტრაციის მომენტიდან. 

11. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს/მოადგილეებს, რომელიც 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის რეგისტრაციისათვის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას  მიმართავს 

განცხადებით. განცხადებაში აღინიშნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის 

სახელწოდება, მისი თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის/მოადგილეების და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წევრთა ვინაობა. განცხადება ხელმოწერილი 

უნდა იქნეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ყველა წევრის მიერ. განცხადებას თან 

უნდა დაერთოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ მიღებული ფრაქციის 

წესდება. 

12. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს ახალარჩეული 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომაზე დაუყოვნებლივ განიხილავს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია 

(ხოლო მუდმივი კომისიის შექმნამდე – დროებითი სამანდატო კომისია) და დასკვნას 

წარუდგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს ფორმირებამდე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს). 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე ვალდებულია დროებითი სამანდატო კომისიის დასკვნის წარდგენისთანავე 

დაუყოვნებლივ აცნობოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას ფრაქციის დაფუძნების 

შესახებ. მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

ამ განცხადებას იღებს ცნობად კენჭისყრის გარეშე და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქცია ითვლება რეგისტრირებულად. მოგვიანებით დაფუძნებული მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის რეგისტრაციისათვის ამ მუხლის მე-11 პუნქტით განსაზღვრული 

განცხადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წესდება გადაეცემა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიას. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია 

განცხადებისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წესდების წარდგენიდან 3 

დღის ვადაში განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნების 

შესაბამისობას საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ის 30-ე მუხლის მოთხოვნებთან და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 

წარუდგენს შესაბამის დასკვნას. ახალი ფრაქციის შექმნის საკითხი შეიტანება 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოეს სხდომის დღის წესრიგში და განიხილება 

რიგგარეშედ. მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში დასკვნას 

იღებს ცნობად კენჭისყრის გარეშე და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ითვლება 

რეგისტრირებულად. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიუღებლობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

ითვლება რეგისტრირებულად. 

13. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაში ახალი წევრის მიღების, ფრაქციიდან 

წევრის გასვლის ან გარიცხვის, ფრაქციის წესდებაში ცვლილების შეტანის, ფრაქციის 

თავმჯდომარის შეცვლის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კომისიას. თუ ფრაქციიდან წევრთა გასვლის ან 

გარიცხვის შედეგად მასში გაერთიანებული დარჩა საკრებულოს 3 წევრზე ნაკლები, ფრაქცია 

ითვლება გაუქმებულად, რასაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისია უახლოეს სხდომაზე აცნობებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს.“ 

 

18. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 351 

და 352 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



ა) „მუხლი 351. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანოებში მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის წარმომადგენლობა 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორგანოებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქციის წარმომადგენლობა განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრთა რაოდენობის პროპორციულად. 

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ორგანოში ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობაზე წარდგენილი წევრი 

საქმიანობას წყვეტს ფრაქციის გაუქმების, მისი ფრაქციიდან გასვლის ან გარიცხვის, 

ფრაქციის მიერ მისი ამ ორგანოდან გაწვევის შესახებ განცხადების მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბიუროს მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. ფრაქციას უფლება აქვს, ახალი 

კანდიდატურა წარადგინოს. 

3. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის შექმნის, გაუქმების, ფრაქციაში 

წევრთა შესვლის, ფრაქციიდან წევრთა გასვლის ან გარიცხვის შემთხვევაში ფრაქციაში 

განხორციელებული ცვლილებები გავლენას ახდენს ფრაქციათა პროპორციულ 

წარმომადგენლობაზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისია განსაზღვრავს პროპორციული წარმომადგენლობის ახალ 

კვოტებს. 

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის პროპორციული 

წარმომადგენლობის კვოტების გაზრდის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ორგანოებში ფრაქციის წარმომადგენლობის პერსონალურ საკითხებს წყვეტს შესაბამისი 

ფრაქცია. 

5. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას შეუმცირდა პროპორციული 

წარმომადგენლობის კვოტები, იგი ვალდებულია ხელახლა, ახალი კვოტების შესაბამისად 

წარადგინოს ფრაქციის წევრები მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის ორგანოში.  

ბ) „მუხლი 352. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე და 

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციას ხელმძღვანელობს ფრაქციის 

თავმჯდომარე. 

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს ჰყავს ფრაქციის ყოველ 

სამ წევრზე ერთი მოადგილე, მაგრამ არაუმეტეს შვიდისა. 

3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარისა და ფრაქციის 

თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის წესი და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის წესდებით.“ 

 

19. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) მიიღოს გადაწყვეტილება ფრაქციების კოალიციასთან ან სხვა ფრაქციასთან 

გაერთიანების, ფრაქციის გაუქმების, ფრაქციის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების 

შეტანის შესახებ;“ 

 

20. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ხელმძღვანელია ფრაქციის 

თავმჯდომარე. ფრაქციის თავმჯდომარეს ჰყავს ფრაქციის ყოველ სამ წევრზე ერთი 

მოადგილე, მაგრამ არაუმეტეს შვიდისა. ფრაქციის თავმჯდომარის და ფრაქციის სხვა 

თანამდებობის პირების (ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქციის მდივანი და სხვა), 

უფლებამოსილების, არჩევის, გადარჩევის და ფრაქციის შიდა ორგანიზაციული მუშაობის 

საკითხები განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით.“ 

 

21. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



„2. ფრაქციათა კოალიციას შეიძლება გააჩნდეთ წესდება და ერთობლივი 

საკოორდინაციო ორგანო, რომლის უფლებამოსილება, სტრუქტურა და მუშაობის 

ორგანიზაცია განისაზღვრება კოალიციის წესდებით.“ 

 

22. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 41-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზების და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

თანამდებობის პირთა საქმიანობის კონტროლის მიზნით საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი 

პირველი მოადგილის, მოადგილეების, კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების 

შემადგენლობით იქმნება საკრებულოს ბიურო.“ 

 

23. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ბიუროს სხდომებს იწვევს და უძღვება საკრებულოს თავმჯდომარე, ხოლო ამ 

რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე.“ 

 

24. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის თავი VII -ის 48-ე მუხლი 

ამოღებული იქნას და თავი VII ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,თავი VII 

 

ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა 

 

მუხლი 45. ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევა 

1. ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის დღეს ნიშნავს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში. 

2. ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი შეკრება შემდგარად 

ჩაითვლება, თუ იმ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა, რომელთა 

უფლებამოსილებაც ცნო მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, არის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედისა. ამ დროიდან 

უფლებამოსილება უწყდება წინა მოწვევის საკრებულოს. 

 

მუხლი 46. ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის გახსნა 

1. ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა შეიძლება გაიხსნას, თუ მას ესწრება 

(რეგისტრაცია გაიარა) ახალარჩეული საკრებულოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 

საკრებულოს წევრთა რეგისტრაციას შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული 

საკრებულოს წევრის დროებითი მოწმობის საფუძველზე ახორციელებს საკრებულოს 

აპარატი. სხდომაზე დასწრებას საკრებულოს წევრები ადასტურებენ სარეგისტრაციო 

ფურცელზე ხელმოწერით. 

2. საკრებულოს პირველ სხდომას ხსნის შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე. საკრებულოს პირველ სხდომებს, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე 

უძღვება საკრებულოს უხუცესი (სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს წევრთაგან ასაკით 

უფროსი) წევრი. 

3. საკრებულოს უხუცესი წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე წარმართავს 

საკრებულოს სხდომებს, ხელმძღვანელობს საკრებულოს პირველი სხდომის ჩატარების 

ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას, როგორც სხდომის თავმჯდომარე ხელს აწერს 

საკრებულოს გადაწყვეტილებებს და სხდომის ოქმს. 

4. საკრებულოს პირველი სხდომა საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობამდე, 

მიმდინარეობს შემდეგი დღის წესრიგით: 

ა) საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება; 



ბ) დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა; 

დ) საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა. 

 

მუხლი 47. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება 

1. ახალარჩეული საკრებულო ისმენს შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მოხსენებას არჩევნების შედეგების, შემოსული საჩივრების, განცხადებებისა და საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ. 

2. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენების მოსმენის შემდეგ, საკრებულო 

ირჩევს დროებით სამანდატო კომისიას. 

 

მუხლი 48. ამოღებულია 

 

მუხლი 49. ახალარჩეული საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა 

1. ახალარჩეული საკრებულო, სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით, 

მაგრამ არანაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა, ღია 

კენჭისყრით, სამი წევრის შემადგენლობით, ირჩევს დროებით სამანდატო კომისიას, 

რომელიც თავისი შემადგენლობიდან, ღია კენჭისყრით, უმრავლესობით, ირჩევს დროებითი 

კომისიის თავმჯდომარეს. 

2. დროებითი სამანდატო კომისია ხელმძღვანელობს ბიულეტენების მომზადების, 

დარიგებისა და კენჭისყრის პროცესს, თვალყურს ადევნებს და ითვლის ხმებს ღია და 

ფარული კენჭისყრის დროს. 

3. დროებითი სამანდატო კომისია განიხილავს საკრებულოს წევრთა 

უფლებამოსილების საკითხებს, მათ შორის განიხილავს საკრებულოს წევრობასთან 

შეუთავსებლობის შემთხვევებს, საკრებულოს ამცნობს საკრებულოს ფრაქციათა შექმნის 

შესახებ და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს წინადადებებს საკრებულოს 

კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ. 

4. დროებითი სამანდატო კომისია თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს 

საკრებულოს მიერ შესაბამისი მუდმივმოქმედი კომისიის არჩევამდე. 

 

მუხლი 50. ახალარჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობა 

1. ახალარჩეული საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შემდეგ, 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დროებით სამანდატო კომისიას გადასცემს საკრებულოს 

წევრთა უფლებამოსილების ცნობისათვის საჭირო დოკუმენტაციას (საარჩევნო ოქმები, 

მასალები არჩევნების შედეგების, მათი ჩატარების სისწორის, შემოსული საჩივრების 

თაობაზე, განცხადებები საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენილი ფაქტების 

შესახებ და სხვა), რის შემდეგაც ცხადდება შესვენება. შესვენების დროს, ცალკე ოთახში, 

იკრიბება დროებითი სამანდატო კომისია, რომელიც საარჩევნო კომისიის მიერ 

წარმოდგენილ მასალებზე დაყრდნობით ამზადებს და შესაბამის დასკვნას მოახსენებს 

საკრებულოს. 

2. ახალაარჩეული საკრებულო, დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის 

მოხსენების შესაბამისად, საკრებულოს დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ არა ნაკლებ 

სიითი შემადგენლობის 1/3-ით ღია კენჭისყრით, იღებს განკარგულებას საკრებულოს წევრთა 

უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ წარმოდგენილი 

ერთიანი სიით. 

3. ახალარჩეული საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე 

განკარგულებაში არ შეიტანება იმ პირის სახელი და გვარი, რომლის არჩევის კანონიერება 

გასაჩივრებულია სასამართლოში, ასევე ის პირები, რომელთა საქმიანობა ან დაკავებული 

თანამდებობა შეუთავსებელია საკრებულოს წევრის სტატუსთან. იმ პირის 

უფლებამოსილების ცნობის საკითხს, რომლის არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია 

სასამართლოში, საკრებულო მიიღებს ცნობის სახით თუ სასამართლომ იგი არჩეულად 

გამოაცხადა. იმ პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს, რომლის საქმიანობა ან 



დაკავებული თანამდებობა შეუთავსებელია საკრებულოს წევრის სტატუსთან, საკრებულო 

განიხილავს შეუთავსებელი საქმიანობის შეწყვეტიდან ან დაკავებული თანამდებობიდან 

გათავისუფლებიდან უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე. 

4. ახალარჩეული საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომა შემდგარად ჩაითვლება, თუ 

საკრებულოს მიერ ცნობილი იქნა საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის არანაკლებ 

ორი მესამედის უფლებამოსილება. ამ დროიდან უფლებამოსილება უწყდება წინა მოწვევის 

საკრებულოს. 

5. თუ საკრებულოს წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილება ცნო 

საკრებულომ, საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ზე ნაკლებია, საკრებულოს 

სხდომა წყდება და იგი განახლდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მოწვევით იმ დღიდან 10 დღის განმავლობაში, როდესაც შესაძლებელი გახდება საკრებულოს 

წინაშე იმდენი პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხის დასმა, რამდენიც საკმარისია 

საკრებულოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედის შესავსებად. 

6. თუ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ მოხერხდა 

საკრებულოს წევრთა შესაბამისი რაოდენობის უფლებამოსილების ცნობა, საქართველოს 

ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-5 

პუნქტის შესაბამისად, ინიშნება ხელახალი არჩევნები საქართველოს ორგანული კანონით 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 51. ახალარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე განსახილველი საკითხები 

1. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საკრებულოს პირველ 

სხდომაზე საკითხები განიხილება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა; 

ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილისა და მოადგილეების არჩევა; 

გ) საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების ცნობად მიღება; 

დ) საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტის 

განსაზღვრა; 

ე) საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა. 

2. ფრაქციების შექმნისთანავე დროებითი სამანდატო კომისია შეიმუშავებს 

კომისიებში და დროებით სამუშაო ჯგუფებში ფრაქციათა პროპორციული 

წარმომადგენლობის კვოტებს და წარუდგენს საკრებულოს დასამტკიცებლად. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე საკრებულოს სხდომაზე შესაძლოა მოხდეს 

მხოლოდ საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნება და რეგისტრაცია. თუ საკრებულოს 

თავმჯდომარის ხელახალმა კენჭისყრამაც ვერ გამოავლინა გამარჯვებული, საკრებულოს 

სხდომა გადაიდება არაუმეტეს ერთი კვირით.” 

 

25. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საკრებულოს მორიგი სხდომა მოიწვევა თვეში ერთხელ მაინც. როგორც წესი, 

ყოველი თვის ბოლო პარასკევს (თუ პარასკევი არასამუშაო დღეა, მომდევნო სამუშაო დღეს). 

საკრებულოს მორიგი სხდომა, თუ არ იცვლება მისი თარიღი და ჩატარების ადგილი, არ 

საჭიროებს ოფიციალურად მოწვევას.“ 

 

26. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 56-ე მუხლის მე-4  პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ რიგგარეშე სხდომის 

მოუწვევლობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, შეიკრიბოს 

მოთხოვნის (წინადადების) წარდგენიდან ერთი კვირის თავზე. თუ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე ამ რეგლამენტით დადგენილ ვადაში არ გამოაქვეყნებს პასუხს, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი ვალდებულია მოთხოვნის 



(წინადადების) წარდგენიდან მეოთხე დღეს გამოაქვეყნოს ცნობა მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის შესახებ და უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრთა გაფრთხილება. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

სხდომას თავმჯდომარეობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე.“ 

 

27. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 58-ე მუხლის პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებს, როგორც წესი, წარმართავს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნის შემთხვევაში ან მისი 

დავალებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას წარმართავს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე. მუნიციპალიტეტის 

თავმჯდომარის მოადგილეების არყოფნის შემთხვევაში სხდომას უძღვება სხდომაზე მყოფი 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უხუცესი (ასაკით უფროსი) წევრი“. 

 

28. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 58-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დ) საკითხის განხილვაში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში თავის 

უფლებამოსილება გადააბაროს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს, ხოლო 

მისი არყოფნის შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცეს 

მოადგილეს და მხოლოდ ამ საკითხზე კენჭისყრის შემდეგ დაუბრუნდეს თავის 

უფლებამოსილების განხორციელებას.“ 

 

29. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. საკითხის განხილვაში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში საკრებულოს 

თავმჯდომარე ვალდებულია საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარეობა გადააბაროს 

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცეს მოადგილეს და მხოლოდ ამ 

საკითხზე საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდეს თავის 

უფლებამოსილების განხორციელებას.“ 

 

30. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 90-ე მუხლის მე-4 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. შემთანხმებელი ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას კენჭისყრის დაწყებამდე ან პროექტზე 

მუხლობრივი კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ საბოლოო კენჭისყრამდე. გადაწყვეტილება 

შემათანხმებელი ჯგუფის შექმნის შესახებ მიიღება საკრებულოს მიერ ღია კენჭისყრით ან 

საკრებულოს თავმჯდომარის წინადადებით, თუ საკრებულოს არცერთი წევრი არ არის ამის 

წინააღმდეგი. შემთანხმებლური ჯგუფის შექმნის შემთხვევაში წარმოდგენილ პროექტზე 

კენჭისყრა გადაიდება საკრებულოს მიერ დადგენილი ვადით. შემათანხმებელ ჯგუფს, 

როგორც წესი ხელმძღვანელობს საკრებულოს თავმჯდომარე, ან საკრებულოს 

თავმჯდომარის პირველ მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე.“ 

 

31. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 102-ე მუხლის პირველი და მე-2 

პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

ა) „1. საკრებულოს დადგენილებები ქვეყნდება „საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნეს“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://www.matsne.gov.ge“. საკრებულოს დადგენილება 



„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს” ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შემდეგ 

ქვეყნდება ასევე საკრებულოს ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.keda.gov.ge.“ 

ბ) „2. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საკრებულოს 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ან თუ ეს პირდაპირ მითითებულია სამართლებრივ 

აქტში ხდება საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადება. ამ პუნქტით გათვალისწინებული აქტების 

საჯაროდ გამოცხადება ნიშნავს მათ განთავსებას საკრებულოს ოფიციალურ ვებგვერდზე: 

www.keda.gov.ge ან/და მათ ღიად განთავსებას საკრებულოსა და მერიის ადმინისტრაციულ 

შენობაში (დაბა ქედა, კოსტავას ქ. №3) ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას. ყველასათვის 

ხელმისაწვდომ ადგილად საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით განისაზღვრება ადგილი, 

სადაც მისვლა დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ თავისუფლად, ყოველგვარი საშვისა და 

ნებართვის გარეშე.“ 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                ამირან ცინცაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keda.gov.ge/
http://www.keda.gov.ge/


განმარტებითი ბარათი 

 

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 

დადგენილების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზანი:  

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ცვლილებების განხორციელება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ცვლილებები შედის დადგენილებით 

დამტკიცებული დანართის სხვადასხვა მუხლში და აისახება თვითმმართველობის კოდექსში შესული 

ცვლილებები. ცვლილების თანახმად, იცვლება საკრებულოს წევრების რაოდენობა, რეგლამენტში 

ემატება საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები, ასევე განისაზღვრება 

საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღი. ცვლილებები შედის საკრებულოს პირველი სხდომის, 

საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციის ნაწილში, აღნიშნული ცვლილებების შედეგად ხდება 

რეგლამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა.  

,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 საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილება. 

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ცინცაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე. 



პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

 განკარგულება № 

 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის 

შეთანხმების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“-ს 24- ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 29-ე მუხლის, „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-25 მუხლისა, და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის საფუძველზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა: 

1. შეთანხმებული იქნას ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირების რიცხოვნობა და განისაზღვროს 50 (ორმოცდათი) ერთეულით.  

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს - როლანდი 

ბერიძეს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან 

სალაძემ. 

4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  31 მაისის  №14 განკარგულება. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის 

რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 

გამზირი №358).  

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                               ამირან ცინცაძე 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება)  

პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

29-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საჯარო დაწესებულებაში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა არ უნდა აღემატებოდეს საჯარო 

დაწესებულების მთლიანი საშტატო რიცხოვნობის 10%-ს. ამ შეზღუდვიდან გამონაკლისი 

დაიშვება საჯარო დაწესებულების გადაწყვეტილებით.  

აქედან გამომდინარე „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-25 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „საჯარო 

დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.“ 

ხოლო მე-2 პუნქტის შესაბამისად პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის შეზღუდვიდან გამონაკლისი 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში 

დაიშვება საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში 

– შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით.  

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინდივიდუალური აქტის გამოცემა რათა სამართლებრივად მოწესრიგდაე ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების 

რაოდენობის,  გამონაკლისის დაშვების საკითხი. 

ასევე განმარტავთ რომ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 

სოფლებში მერს არ ჰყავს სპეციალისტები შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის მერიას 

მიზანშეწონილად მიაჩნია შრომითი ხელშეკრულებით სოფლის სპეციალისტებათ 

დასაქმებული იქნას ფიზიკური პირები, ასევე მერიის შიდა ადმინისტრაციაში 

საჭიროებებიდან გამომდინარე აყვანილი იქნას სათანადო სპეციალისტები. აქედან 

გამომდინარე მერის ინდივიდუალური აქტით განისაზღვრება შრომით ხელშეკრულებით 

დასაკავებელი პოზიციათა დასახელებები და მათი თანამდებობრივი სარგოები. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  



ამდენად, აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე განხორციელდა ქედის 

მუნიციპალიტეტის შიდა სამართლებრივ  აქტებში აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება 

მისი სრული იმპლემენტაცია. სწორედ  წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის 

პროექტის პირველი პუნქტის შესაბამისად ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რიცხოვნობის შეთანხმება, და 

განისაზღვრა 50 (ორმოცდათი) ერთეულით. 

ბ) ინდივიდუალური აქტის ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ინდივიდუალური აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ინდივიდუალური აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ 

სტანდარტებთან  

გ.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

დ.ბ) ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/დაექსპერტის შეფასება ინდივიდუალური აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

ინდივიდუალური აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

ე) ინდივიდუალური აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული 

და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ინდივიდუალური აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული 

და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 



პროექტი 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2022 წლის -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 

 

თვითმმართველი თემის - ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო რეესტრში 

საკუთრების უფლებით რეგისტრირებულია, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში 

მდებარე 6822 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი 

ქონების) საკადასტრო კოდი N21.03.35.632) და მასზე დამაგრებული №1 და №2 შენობა-

ნაგებობა.  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 2022 წლის 25 იანვრის №139/02 

წერილით ითხოვს ზემოთაღნიშნული უძრავი ქონების, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემას. ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიზანშეწონილად მიიჩნევს ზემოთ დასახელებული უძრავი 

ქონების უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის 

გადაცემას. შემდგომში სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ 2021 წლის 1 ნოემბრის №22/7484 

კორესპოდენციის თანახმად მოწოდებული პოზიციის გათვალისწინებით, მაღალმთიან 

აჭარაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, დასასვენებელი ობიექტის 

(სანატორიუმი) განთავსების პირობით განსაკარგავად.  

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 საჯარო რეესტრში თვითმმართველი თემის ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე 

საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში 

მდებარე 6822 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი 

ქონების) საკადასტრო კოდი N21.03.35.632) და მასზე დამაგრებული №1 და №2 შენობა-

ნაგებობა.  

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 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა - 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                                     ამირან ცინცაძე 

 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების 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 შესაბამისი მოთხოვნით, 

სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების პროექტით  და თანდართული საქმის 

მასალებით მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია - გაცნობებთ, რომ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2022 წლის 25 იანვრის №139/02 წერილით 

მოთხოვნილია ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული, ქედის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში მდებარე 6822 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N21.03.35.632) 

და მასზე დამაგრებული №1 და №2 შენობა-ნაგებობის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში გადაცემას შემდგომში სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ 2021 წლის 1 

ნოემბრის №22/7484 კორესპოდენციის თანახმად მოწოდებული პოზიციის 

გათვალისწინებით, მაღალმთიან აჭარაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, 

დასასვენებელი ობიექტის (სანატორიუმი) განთავსების პირობით განსაკარგავად.  

(იხ. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და მასზე თანდართული  დოკუმენტაცია 

(წერილები) 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 ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აქუცაში მდებარე 6822 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის (უძრავი ქონების) 

საკადასტრო კოდი N21.03.35.632) და მასზე დამაგრებული №1 და №2 შენობა-ნაგებობა.  

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 იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების 

მართვის განყოფილების უფროსი მ/შ - გულადი წითელაძე.  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 



*892021125778*

ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ 

N 21.03.35.632

   

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ

  ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ   ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

  N 892021125778    -  29/12/2021 19:10:33   04/01/2022 14:53:48

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÆÏÍÀ ÓÄØÔÏÒÉ ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ

ØÄÃÀ ÃÀÁÀ ØÄÃÀ    

21 03 35 632

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ÀØÖÝÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ: ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 6822.00 ÊÅ.Ì.

ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:

ÛÄÍÏÁÀ-ÍÀÂÄÁÏÁÉÓ ÜÀÌÏÍÀÈÅÀËÉ:N1 ÃÀÍÂÒÄÖËÉ, N2

ÃÀÍÂÒÄÖËÉ

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ

ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 892021125778  , ÈÀÒÉÙÉ 29/12/2021 19:10:33

Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ  04/01/2022

Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2022  წლის  -- იანვარი 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული მოძრავი  ქონების  პირდაპირი 

განკარგვის წესით,  თხოვების უფლებით, შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის 

გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-5 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 

დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებული ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, 

სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 

ანგარიშსწორების წესების“ 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის,  22-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, მე-4  პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა : 

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (როლანდი ბერიძე) პირდაპირი 

განკარგვის წესით, თხოვების უფლებით 5 (ხუთი) წლის ვადით შ.პ.ს. ,,ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს 

(ს/კ 2467544150) გადასცეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული 

მოძრავი ქონება, კერძოდ: ელექტრო მიკროავტობუსი, სახელმწიფო ნომერი: UU-217-GU; სატრ. საშ. 

სარეგისტრაციო ნომერი: WMA35VUY3M9002681; მარკა: MAN; მოდელი: ETGE 3.140E; გამოშვების 

წელი: 2020; წარმოშობის ქვეყანა: გერმანია; ღირებულება: 243 000 (ორას ორმოცდასამი ათასი) ლარი. 

 2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს - როლანდი 

ბერიძეს. 

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                                              ამირან ცინცაძე 



განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული მოძრავი  ქონების  

პირდაპირი განკარგვის წესით  თხოვების უფლებით  შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის 

გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების  პროექტის შესახებ 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ 

ქვეპუნქტის, მე-5-ე, პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 

დადგენილებით დამტკიცებული ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა 

და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო 

საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების 

წესების“ 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის,  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ 

ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5   პუნქტების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის  მერისთვის 

თანხმობის მიცემა, რათა მან განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლების თხოვების ფორმით 

5 წლის ვადით  შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის გადაცემა. სწორედ ამ 

მიზეზით ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ შესაბამისი მოთხოვნით, 

სამართლებრივი აქტის - საკრებულოს განკარგულების პროექტით  და თანდართული საქმის 

მასალებით მიმართა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  

პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო 

საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების 

წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 

დადგენილების დაწესებულ მოთხოვნების შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინდივიდუალური აქტის მიღება. რომელის მიღებაც  უზრუნველყოფს ქედის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის  პროცედურების 

სამართლებრივ რეგულაციას. 

გაცნობებთ, რომ გასულ 2021 წელში საქართველოში იაპონიის საელჩოს მიერ, ადამიანის 

უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, ქედის მუნიციპალიტეტისათვის შეძენილი 

და საკუთრებაში გადმოცემული იქნა ერთი ერთეული ელექტრო მიკროავტობუსი, 243 000 

(ორას ორმოცდასამი ათასი) ლარის ღირებულებით, სახ. ნომრით - UU217GU. 

აღნიშნული საგრანტო პროექტის შესაბამისად, მიზანშეწონილია ელექტრო 

მიკროავტობუსის ექსპლუატაცია განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებულმა შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-მ, რომელსაც გააჩნია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების მრავალწლიანი გამოცდილება. 

გამომდინარე აქედან, შემდგომი მართვისა და მოვლა-შენახვისათვის მიზანშეწონლად მიგვაჩნია 

ელექტრო მიკროავტობუსი პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების უფლებით, 5 (ხუთი) წლის 

ვადით გადაეცეს შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-ს. 



 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული  მოძრავი  ქონების, კერძოდ  

ელექტრო მიკროავტობუსის სახ. ნომრით - UU217GU  შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო 

საწარმო“-სათვის (ს/კ 2467544150)  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 5 

(ხუთი) წლის ვადით, თხოვების უფლებით გადაცემაზე  ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემა, რათა ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ 

განახორციელოს აღნიშნული ქონების შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“-სათვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ შესაბამისი ინდივიდუალურ სამართლებრივი 

აქტის გამოცემა. 

ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება: 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში რათა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანხმობის შემდეგ, განახორციელოს აღნიშნული ქონების 

გადაცემა 

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 ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების 

მართვის განყოფილების უფროსი მ/შ - გულადი წითელაძე. 

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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