
 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 აგვისტოს №01-06/12 

რიგგარეშე სხდომის დღის-წესრიგის პროექტი 

 

1. „ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახურის უფროსი: ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის თავმჯდომარე: ამირან წულუკიძე 

 

 

2. „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 ადმინისტრაციული 

სამსახურის უფროსი: ბადრი სურმანიძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და  

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე 

 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების 

ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული მუზეუმი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების  

კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების 

შპს ,,ქედის კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, უვადო უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი.  

მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე 

თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების  

კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე 



პროექტი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  № -- 

2022 წლის  --  აგვისტო 

დაბა ქედა      

                           

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

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

4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №10 

დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 30/12/2021, 

სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016334) შეტანილ იქნას ცვლილება და 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3  

ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.  

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                                       ამირან ცინცაძე 
 

 



№
პროგრამული 

კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა თანხა -/+ შენიშვნა

1 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 897,435

2 ქონების გადასახადი 90,000

3 პროცენტები 39,965

4 02 02 01 06
ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში 

წყლის სისტემის მოწყობა
54,800

5 05 01 04 04
სოფელ ვაიოში სპორტული მოედნის მიმდებარედ 

სპორტული ატრაქციონის მოწყობა
40,000

აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და  მასში შემავალი 

სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებიდან

6 02 05 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 

ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო 

ღობე"  

30,000

1,152,200

№
პროგრამული 

კოდი
ასიგნებების დასახელება თანხა +/- შენიშვნა

1 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22,000 შრომის ანაზღაურება

2 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 175,500

სხვა ხარჯი,  შრომის ანაზღაურება, შტატგარეშე , ა.ფ აქტივი 

41200 მერიის შენობაში არსებული საპირფარეშოების 

რემონტი. საქონელი და მომსახურეობა 

3 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 3,000 შრომის ანაზღაურება 

4 05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 64,700
შრომის ანაზღაურება, შტატგარეშე, მივლინება,  

წარმომადგენლობა, ელექტროენერგია, ტრანსპორტის ხარჯი.

5 05 02 03 ა.ა.ი.პ. ,,ქედის ისტორიული მუზეუმი" 9,900 შრომის ანაზღაურება, შტატგარეშე

ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის                                                                                                    
ადგილობრივ ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების რეესტრი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 25.07.2022 

წლის #04-03/68509

ჯამი



6 05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 53,100

შრომის ანაზღაურება, შტატგარეშე, საქონელი და 

მომსახურეობა, არაფინანსური აქტივები, მწვრთნელების და 

სპორტსმენების ჯილდო, მუხლებს შორის დაზუსტება 

საქონელი და მომსახურებან სხვა ხარჯი 14 000 ლარი. 

7 05 02 02 ა.ა.ი.პ. ,,ქედის სახელოვნებო სკოლა" 10,000 შრომის ანაზღაურება, შტატგარეშე,

8 04 01 01 ა.ა.ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება 36,500
შრომის ანაზღაურება , მუხლებს შორის საქონელი და 

მომსახურეობიდან შრომის ანაზღაურებაში 47 500 ლარი.).

9 05 01 03 02 შპს სარაგბო კლუბი ფირალები 46,500 სუბსიდია 

10 05 01 03 01 შპს საფეხბურთო კლუბი ბეთლემი 60,000 სუბსიდია 

11 02 07 შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 20,500 სუბსიდია 

12 02 03 03 02
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების 

ცენტრებისა და  მასში შემავალი სოფლების ცენტრების 

კეთილმოწყობა

470,000
სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ფანჩატურების 

მშენებლობა

13 02 03 03 08 დაბის ტერიტორიის  კეთილმოწყობა 52,000 თამარ მეფის ქუჩის ტერიტორიის მოწყობა

14 02 03 01 07 სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა 25,000 არაფინანსური აქტივები (თანხის შევსება)

15 06 02 09
ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი 

საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
13,000 არაფინანსური აქტივები (თანხის შევსება)

16 02 02 02 შპს ქედის წყალკანალი 90,500 სუბსიდია 

1,152,200 X

0 X

ასიგნებების ჯამი

ს ხ ვ ა ო ბ ა



პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

 დადგენილება № 

 

2022 წლის -- აგვისტო 

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 

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

) 

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 2200 

5 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

გენდერული თანასწორობის საკითხებში 
1 1430 

6 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების   

საკითხებში 

1 1430 

7 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

გენდერული თანასწორობის საკითხებში 
1 1320 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

8 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების უფროსი 
1 1760 

9 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 
1 1430 

10 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

იურიდიულ საკითხებში 
2 1320 

საქმისწარმოების განყოფილება 

11 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი 1 1760 

12  
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 1430 

13 III რანგი 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების  საკითხებში 
1 1320 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

14 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი 
1 1760 

15 III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საზოგადოებასა და მერის წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობის  საკითხებში 

1 1320 

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება 

16 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

მატერიალური უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 
1 1760 

17 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში 
1 1320 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

18 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 1 2200 



ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება 

19 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების 

განყოფილების უფროსი 
1 1760 

20 III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების 

საკითხებში 

1 1430 

სახაზინო  განყოფილება 

21 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სახაზინო განყოფილების უფროსი 1 1760 

22 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ხაზინის საკითხებში 
1 1320 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება 

23 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული  

აღრიცხვის განყოფილების უფროსი 
1 1760 

24 

III რანგი 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული  

აღრიცხვის საკითხებში 

1 1320 

25 

მეორე  კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი 

პირველადი ბუღალტრული  აღრიცხვის 

საკითხებში 

1 1320 

  ეკონომიკური განვითარების სამსახური 

26 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის 

უფროსი 
1 2200 

27 III რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ეკონომიკის დაგეგმვისა და განვითარების  

საკითხებში 

1 1430 

ქონების მართვის განყოფილება 

28 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი 1 1760 

29 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ქონების  საკითხებში 
1 1430 

30 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ქონების  საკითხებში 
2 1320 

                         შესყიდვების განყოფილება  

31 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

შესყიდვების განყოფილების უფროსი 1 1760 



32 III რანგი 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

შესყიდვების  საკითხებში 
1 1430 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 

33 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის უფროსი 
1 2200 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება 

34 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი 
1 1760 

35 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

1 1430 

36 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

1 1320 

ზედამხედველობის სამსახური 

37 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 1 2200 

38 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

ზედამხედველობის  საკითხებში 
2 1320 

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

39 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და 

ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი 

1 2200 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 

40 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და  

ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი 
1 1760 

41 

III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

განათლებისა და კულტურის საკითხებში 
1 1320 

42 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის  საკითხებში 
1 1320 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

43 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილების უფროსი 
1 1760 



44 III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა 

საკითხებში 

2 1320 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

45 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი 
1 2200 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება 

46 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

განყოფილების უფროსი 
1 1760 

47 

III რანგი 

პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

სოციალურ საკითხებში 
1 1430 

48 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ჯანმრთელობის დაცვის  საკითხებში 
1 1320 

49 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოციალური მუშაკი 
1 1320 

50 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სტიქიის საკითხებში 
1 1320 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

51 

II რანგი − დაწესებულების 

მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი) 1 1760 

52 

III რანგი 

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ბავშვთა სოციალური მუშაკი 1 1430 

53 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

ინსპექტორი 
1 1320 

54 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

იურისტი 
1 1320 

შიდა აუდიტის სამსახური 

55 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი 1 2200 

56 III რანგი 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

შიდა აუდიტის საკითხებში 
1 1320 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

57 

I რანგი − დაწესებულების 

პირველადი 

სტრუქტურული 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის უფროსი 
1 2200 



ერთეულის ხელმძღვანელი 

58 

III რანგი 

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  

საკითხებში 

1 1320 

59 
მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მობილიზაციის საკითხებში 
1 1320 

60 

მეორე   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და 

მობილიზაციის საქმისწარმოების საკითხებში 

1 1320 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები 

61 მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში 10 1300 

62 სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულში 22 1000 

    “ 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

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 საჯარო მოხელეთა განსაზღვრულ 

თანამდებობრივი სარგოში, რანგებსა და კატეგორიებში ცვლილების შეტანა. 

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 თანამდებობრივი სარგოებისა და კატეგორიების ცვლილება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია „ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერიის  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების  დამტკიცების 

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

ცვლილება შეიტანოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და 

მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის 

პროექტის შესაბამისად ხდება ზემოთაღნიშნულ დადგენილებით დამტკიცებულ დანართით 

განსაზღვრულ თანამდებობრივი სარგოში და კატეგორიებში ცვლილების შეტანა,  რომელიც 

წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად ახლიდან ჩამოყალიბდა  და განსაზღვრულია შემდეგნაირად 

იხ. დადგენილების პროექტი.   

განმარტავთ, რომ საჯარო მოხელის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა ხდება 

„საჯარო დაწესებულებაში შრომითი ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 

დანართში ასახულ სახელფასო კოეფიციენტის გამრავლებით „2022 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად განსაზღვრულ საბაზისო განაკვეთზე 

(1100 ლარზე) შესაბამისად, 
I რანგი − დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის 

უფროსი -9 თანამშრომელი) სახელფასო კოეფიციენტის ოდენობა მე-3 სვეტის - კოეფიციენტი 1.5-ის  

(რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1650 ლარს), 

ნაცვლად განისაზღვრა მე-5 სვეტის - კოეფიციენტი 2.0-ით, რაც მისი საბაზისო განაკვეთზე 

გამრავლებით (2.0 X 1100 = 2200) თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 2200 ლარს.  
II რანგი − მეორადი დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

(განყოფილების უფროსი 14 თანამშრომელი) სახელფასო კოეფიციენტის ოდენობა მე-3 სვეტის - 

კოეფიციენტი 1.2-ის  (რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო 

შეადგენს 1320 ლარს), ნაცვლად განისაზღვრა მე-5 სვეტის - კოეფიციენტი 1.6-ით, რაც მისი საბაზისო 

განაკვეთზე გამრავლებით (1.6 X 1100 = 1760) თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1760 ლარს.  



III რანგის - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 თანამშრომელი) სახელფასო 

კოეფიციენტის ოდენობა მე-5 სვეტის - კოეფიციენტი 1.1-ის  (რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე 

გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1210 ლარს), ნაცვლად განისაზღვრა მე-6 სვეტის - 

კოეფიციენტი 1.3-ით, რაც მისი საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით (1.3 X 1100 = 1430) 

თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1430 ლარს. 
III რანგის - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (9 თანამშრომელი) სახელფასო 

კოეფიციენტის ოდენობა მე-4 სვეტის - კოეფიციენტი 1.0-ის  (რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე 

გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1110 ლარს), ნაცვლად განისაზღვრა მე-6 სვეტის - 

კოეფიციენტი 1.3-ით, რაც მისი საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით (1.3 X 1100 = 1430) 

თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1430 ლარს. 

III რანგის - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (27 თანამშრომელი) სახელფასო 

კოეფიციენტის ოდენობა მე-5 სვეტის - კოეფიციენტი 0.8-ის  (რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე 

გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 880 ლარს), ნაცვლად განისაზღვრა მე-7 სვეტის - 

კოეფიციენტი 1.2-ით, რაც მისი საბაზისო განაკვეთზე გამრავლებით (1.2 X 1100 = 1320) 

თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 1320 ლარს. 

 ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობრივი 

სარგოებში  განხორციელდა შემდეგი ცვლილება კერძოდ: 
- მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში (10 თანამშრომელი)   თანამდებობრივი 

სარგოს 990 ლარის ნაცვლად განისაზღვრა 1300 ლარის ოდენობით. 

- სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულში (22 თანამშრომელი)   თანამდებობრივი სარგოს 

715 ლარის ნაცვლად განისაზღვრა 1000 ლარის ოდენობით. 

დადგენილების მე-2 მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს შემდეგი სახით:  
„დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 ოქტომბრიდან“. 

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 

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  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს, რომელიც 

სრულად დაფინანსდება ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტი სრულ შესაბამისობაშია და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე ნორმატიული 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) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.   

 

 



პროექტი 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2022  წლის  -- აგვისტო 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების  ა(ა)იპ - „ქედის 

ისტორიული მუზეუმი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადო  

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

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

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და ,,მუნიციპალიტეტის 

ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო 

საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის 

განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებული  21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის,  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუნქტების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (რ. ბერიძე) თანდართული დანართი 

№1-ის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი 

ქონების (კერძოდ: ფრიდონ ხალვაშის სახლ-მუზეუმისათვის შეძენილი აპარატურა (კინოთეატრი), 

სხვადასხვა დასახელების მოწყობილობები და აქსესუარები) ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული 

მუზეუმი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადოთ (მისი 

არსებობის ვადით), უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე.  

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მ. 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 ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი №1. 

 

ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული მუზეუმი“-სათვის გადასაცემი ფრიდონ ხალვაშის სახლ-

მუზეუმისათვის შეძენილი აპარატურის (კინოთეატრი), სხვადასხვა დასახელების მოწყობილობების 

და აქსესუარების ნუსხა 

 

N მასალების დასახელება 
ზომის 

ერთეული 

რაოდე-

ნობა 

ერთეულის 

ფასი 

(ლარი) 

სულ 

თანხა 

(ლარი) 

შენიშვნა 

1 
პასიური 2 ზოლიანი 

აკუსტიკური სისტემა 
ცალი 3 620 1860.00   

2 
პასიური 2 ზოლიანი 

აკუსტიკური სისტემა 
ცალი 4 498 1992.00   

3 პასიური სუბ ვუფერი; ცალი 1 6670 6670.00   

4 
დინამიური მიკროფონი; 

კარდიოიდული; 
ცალი 2 164 328.00   

5 მიქშერი; ცალი 1 250 250.00   

6 
პროფესიონალური აუდიო 

კაბელი 
გრ.მ. 200 7 1400.00   

7 
დენის კაბელი კვეთი 

არანაკლებ: 2x1.5 
გრ.მ. 150 7 1050.00   

8 დედა XLR კონექტორი ცალი 1 8 8.00   

9 მამა XLR კონექტორი ცალი 1 8 8.00   

10 
2x RCA ორ ჯეკზე;ზომა 

არანაკლებ: 6 მ; 
ცალი 1 36 36.00   

11 
მიკროფონის სამფეხა 

სადგამი; 
ცალი 2 87 174.00   

12 მიკროფონის სამაგრი ცალი 2 2 4.00   

13 
კინოთეატრი Sony 

Corporation BDV-E4100 
ცალი 1 4500 4500.00   

14 
საპროექციო ეკრანი 

Multibrackets Europe AB 
ცალი 1 1000 1000.00   

15 
ჭერზე პროექტორის 

სამაგრი Sunne GmbH 
ცალი 1 345 345.00   

16 

HDMI  კაბელი     Dongguan 

Posh Electronic Technology 

Co., Ltd 

მეტრი 50 10 500.00   

17 
პროექტორი Hitachi CP-

WX8265 
ცალი 1 19000 19000.00   

ჯამი : 39125.00  

 



 

 

განმარტებითი ბარათი 

 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების  ა(ა)იპ - „ქედის 

ისტორიული მუზეუმი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადო  

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება)  

პროექტზე  

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 

პუნქტებისა და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 

უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის 

საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუქტების 

შესაბამისად  ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების  ა(ა)იპ - 

„ქედის ისტორიული მუზეუმი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო  უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის პროცედურებს.  

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  

პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 

ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 

დეკემბრის №669 დადგენილების დაწესებულ მოთხოვნების შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის მიღება. რომელის მიღებაც  

უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების 

გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას. 

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის შესაბამისად ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის პროცედურების 

სამართლებრივ რეგულაციას, კერძოდ მერისათვის თანხმობის მიცემა ქონების 

გადაცემასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების (კერძოდ: ფრიდონ 

ხალვაშის სახლ-მუზეუმისათვის შეძენილი აპარატურა (კინოთეატრი), სხვადასხვა დასახელების 

მოწყობილობები და აქსესუარები) ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული მუზეუმი“-სათვის პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადოთ (მისი არსებობის ვადით), უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემა.  

ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული მუზეუმი“-სათვის გადასაცემი მოძრავი ქონების ფრიდონ 

ხალვაშის სახლ-მუზეუმისათვის შეძენილი აპარატურის (კინოთეატრი), სხვადასხვა დასახელების 

მოწყობილობების და აქსესუარების ნუსხა 

 

N მასალების დასახელება 
ზომის 

ერთეული 

რაოდე-

ნობა 

ერთეულის 

ფასი 

სულ 

თანხა 
შენიშვნა 



(ლარი) (ლარი) 

1 
პასიური 2 ზოლიანი 

აკუსტიკური სისტემა 
ცალი 3 620 1860.00   

2 
პასიური 2 ზოლიანი 

აკუსტიკური სისტემა 
ცალი 4 498 1992.00   

3 პასიური სუბ ვუფერი; ცალი 1 6670 6670.00   

4 
დინამიური მიკროფონი; 

კარდიოიდული; 
ცალი 2 164 328.00   

5 მიქშერი; ცალი 1 250 250.00   

6 
პროფესიონალური აუდიო 

კაბელი 
გრ.მ. 200 7 1400.00   

7 
დენის კაბელი კვეთი 

არანაკლებ: 2x1.5 
გრ.მ. 150 7 1050.00   

8 დედა XLR კონექტორი ცალი 1 8 8.00   

9 მამა XLR კონექტორი ცალი 1 8 8.00   

10 
2x RCA ორ ჯეკზე;ზომა 

არანაკლებ: 6 მ; 
ცალი 1 36 36.00   

11 
მიკროფონის სამფეხა 

სადგამი; 
ცალი 2 87 174.00   

12 მიკროფონის სამაგრი ცალი 2 2 4.00   

13 
კინოთეატრი Sony 

Corporation BDV-E4100 
ცალი 1 4500 4500.00   

14 
საპროექციო ეკრანი 

Multibrackets Europe AB 
ცალი 1 1000 1000.00   

15 
ჭერზე პროექტორის 

სამაგრი Sunne GmbH 
ცალი 1 345 345.00   

16 

HDMI  კაბელი     Dongguan 

Posh Electronic Technology 

Co., Ltd 

მეტრი 50 10 500.00   

17 
პროექტორი Hitachi CP-

WX8265 
ცალი 1 19000 19000.00   

ჯამი : 39125.00  

 

ბ) ინდივიდუალური აქტის  ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ინდივიდუალური  აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.  

ბ.გ) ინდივიდუალური  აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური  აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  



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

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:  

ინდივიდუალური  აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა 

სახის გადასახდელის დაწესებას.  

გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი 

(ს. ბოლქვაძე).  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.  



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი 1 ეა-75 3958219

3 ივნისი 2022 4 04 ივლისი 2022
ოპერაციის განხორციელების პერიოდი

(თვე სიტყვიერად, წელი)

გამოწერის თარიღი

(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი 6 მყიდველი

5.1 2 0 6 2 5 6 7 2 7 6.1 2 4 6 7 6 2 0 6 1
(საიდენტიფიკაციო ნომერი) (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს მკს 6.2 ქედის მუნიციპალიტეტი
დასახელება (სახელი, გვარი) დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება ზომის ერთეული
მიწოდებული

საქონლის
რაოდენობა

საქონლის
(მომსახურების)

ღირებულება
დღგ-ს და აქციზის

ჩათვლით

მათ შორის

დღგ-ს თანხა აქციზის თანხა

კინოთეატრი Sony Corporation BDV-E4100 ცალი 1.0000 4500.0000 686.4400 0.0000
სულ 4500.0000 686.4400 0.0000

სასაქონლო ზედნადების No თარიღი
7 0675440989 8 28 - ივნისი - 2022  05:59

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა________________________________________ბ.ა. ხელმოწერა________________________________________ბ.ა.

გვ. 1



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი 1 ეა-75 2932396

3 ივნისი 2022 4 20 ივნისი 2022
ოპერაციის განხორციელების პერიოდი

(თვე სიტყვიერად, წელი)

გამოწერის თარიღი

(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი 6 მყიდველი

5.1 2 0 6 2 5 6 7 2 7 6.1 2 4 6 7 6 2 0 6 1
(საიდენტიფიკაციო ნომერი) (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს მკს 6.2 ქედის მუნიციპალიტეტი
დასახელება (სახელი, გვარი) დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება ზომის ერთეული
მიწოდებული

საქონლის
რაოდენობა

საქონლის
(მომსახურების)

ღირებულება
დღგ-ს და აქციზის

ჩათვლით

მათ შორის

დღგ-ს თანხა აქციზის თანხა

საპროექციო ეკრანი Multibrackets Europe AB ცალი 1.0000 1000.0000 152.5400 0.0000
ჭერზე პროექტორის სამაგრი Sunne GmbH ცალი 1.0000 345.0000 52.6300 0.0000
HDMI კაბელი Dongguan Posh Shine Electronic
Technology Co., Ltd

მეტრი 50.0000 500.0000 76.2700 0.0000

პროექტორი Hitachi CP-WX8265 ცალი 1.0000 19000.0000 2898.3100 0.0000
სულ 20845.0000 3179.7500 0.0000

სასაქონლო ზედნადების No თარიღი
7 0672156101 8 13 - ივნისი - 2022  03:50

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა________________________________________ბ.ა. ხელმოწერა________________________________________ბ.ა.

გვ. 1
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1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0677579705

2 08/07/2022 3 13:14:25
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4 შპს მი-ფა-სი 204920906 5 ქედის მუნიციპალიტეტი 246762061
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და

გვარი
საიდენტიფიკაციო/პირადი

ნომერი
მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და

გვარი
საიდენტიფიკაციო / პირადი

ნომერი

6
ოპერაციის

შინაარსი
ტრანსპორტირებით

7 ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების 16

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 ქედის რაიონი, სოფ. გეგელიძეები

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 საავტომობილო 10 EE889ZZ X
ტრანსპორტირების სახე სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი მისაბმელი

11
სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლის პირადი ნომერი

61006024739

მურთაზ დიასამიძე
12

გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების)

მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი
მყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

# საქონლის დასახელება საქონლის კოდი
საქონლის ზომის

ერთეული

საქონლის

რაოდენობა

საქონლის

ერთეულის ფასი*
საქონლის ფასი *

1 MARTIN AUDIO A55 პასიური აკუსტიკური

სისტემა;

A55 ცალი 3.0000 620.0000 1860.0000

2 MARTIN AUDIO A40 პასიური აკუსტიკური

სისტემა;

A40 ცალი 4.0000 498.0000 1992.0000

3 QPRO B18 Subwoofer B 18 ცალი 1.0000 6670.0000 6670.0000

4 MARK MIC M 20 მიკროფონი MIC M 20 ცალი 2.0000 164.0000 328.0000

5 MARK MAXMINI 4 მიქსერი MAXMINI 4 ცალი 1.0000 250.0000 250.0000

13 13780.0000 - ცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და ნული თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 15
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

(თანამდებობა, სახელი და გვარი)
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,

სახელი და გვარი)

16 17

ხელმოწერა ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)
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შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
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0677579705 სასაქონლო ზედნადების დანართი

# საქონლის დასახელება საქონლის კოდი
საქონლის ზომის

ერთეული

საქონლის

რაოდენობა

საქონლის

ერთეულის ფასი*
საქონლის ფასი *

6 AMS CBL 11 red MKM 900 მიკროფონის

კაბელი

CBL 11 red მეტრი 200.0000 7.0000 1400.0000

7 დენის კაბელი 2*2.5 00718 მეტრი 150.0000 7.0000 1050.0000

8 EQUIPSON/ mark mca 001 დედა 3 პინიანი

კონექტორი

MCA 001 ცალი 1.0000 8.0000 8.0000

9 equipson/ mark mca 002 მამა 3 პინიანი

კონექტორი

MCA 002 ცალი 1.0000 8.0000 8.0000

10 AMS CBL 143 MK 86კაბელი 2 x ჯეკი 2 x

წულპანზე

CBL 143 ცალი 1.0000 36.0000 36.0000

11 MARK SMT LWC მიკროფონის სადგამი SMT LWC ცალი 2.0000 87.0000 174.0000

12 მიკროფონის სამაგრი SH 2101 ცალი 2.0000 2.0000 4.0000

* * * საბეჭდი ფორმის ბოლო გვერდი * * *

13 13780.0000 - ცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცი ლარი და ნული თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 15
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

(თანამდებობა, სახელი და გვარი)
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,

სახელი და გვარი)

16 17

ხელმოწერა ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭვდვის თარიღი 11/07/2022, 17:18:07
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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

განკარგულება № 

 

2022  წლის  -- აგვისტო 

დაბა ქედა 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების  შპს ,,ქედის 

კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადო  

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

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

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებისა და ,,მუნიციპალიტეტის 

ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო 

საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის 

განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილებით დამტკიცებული  21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის,  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუნქტების 

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. მიეცეს თანხმობა ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (რ. ბერიძე) ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული 33 (ოცდაცამეტი) ერთეული მოძრავი ქონება -  პლასტმასის 

ნაგავშემკრები ბორბლებიანი კონტეინერის (ერთი ცალი 1100 ლიტრიანი ტევადობის), შპს ,,ქედის 

კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უვადოთ 

(მისი არსებობის ვადით), უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე.  

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს. 

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მ. 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 ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 



 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული მოძრავი ქონების  შპს ,,ქედის 

კომუნალურსერვისი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 

უვადო  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის (განკარგულება)  

პროექტზე  

ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზი:  

ინდივიდუალური აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 122-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 

პუნქტებისა და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 

უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის 

საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის №669 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 და მე-5  პუქტების 

შესაბამისად  ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების  შპს 

,,ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უვადო  უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის პროცედურებს.  

ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის   მიღების მიზანი:  

ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების  

პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და 

ანგარიშსწორების წესებისა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 

დეკემბრის №669 დადგენილების დაწესებულ მოთხოვნების შესაბამისად ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური აქტის მიღება. რომელის მიღებაც  

უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების 

გადაცემის  პროცედურების სამართლებრივ რეგულაციას. 

აქვე გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წელში 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

შესყიდული იქნა 33 (ოცდაცამეტი) ცალი 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები 

ბორბლებიანი კონტეინერი. რომლის ღირებულება (ერთეულის) შეადგენს 900 (ცხრაასი) 

ლარს, ჯამში 29 700 (ოცდაცხრა ათას შვიდასი) ლარს. მუნიციპალიტეტის დასახლებულ 

ტერიტორიებზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების და გატანის მიზნით, 

მიზანშეწონილია ნაგავშემკრები ბორბლებიანი კონტეინერები შემდგომი გამოყენებისათვის 

გადაეცეს შპს „ქედის კომუნალურსერვის“-ს.  

ა.გ) ინდივიდუალური აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის შესაბამისად ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ქონების გადაცემის პროცედურების 

სამართლებრივ რეგულაციას, კერძოდ მერისათვის თანხმობის მიცემა ქონების 

გადაცემასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. 

წარმოდგენილი ინდივიდუალური  აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული 33 (ოცდაცამეტი) ერთეული 

მოძრავი ქონების -  პლასტმასის ნაგავშემკრები ბორბლებიანი კონტეინერის (ერთი ცალი 

1100 ლიტრიანი ტევადობის), შპს ,,ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის პირდაპირი 



განკარგვის წესით, უვადოთ (მისი არსებობის ვადით), უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემა.  

ბ) ინდივიდუალური აქტის  ფინანსური დასაბუთება:  

ბ.ა) ინდივიდუალური  აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.  

ბ.ბ) ინდივიდუალური აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.  

ბ.გ) ინდივიდუალური  აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ინდივიდუალური  აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ინდივიდუალური  აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

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

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:  

ინდივიდუალური  აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა 

სახის გადასახდელის დაწესებას.  

გ) ინდივიდუალური  აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ინდივიდუალური აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას 

და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ინდივიდუალური აქტის  პროექტის ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების განყოფილება.  

ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი 

(ს. ბოლქვაძე).  

ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.  



მიღება-ჩაბარების  

აქტი N1 

დ. ქედა                                                                                                                    21 ივლისი 2022 წელი   

         ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს „ორიენტი“ (შემდგომში 

„მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის შორენა კიწმარიშვილის სახით და 

მეორეს მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი ს/კ 246762061 (შემდგომში „შემსყიდველი“) 

წარმოდგენილი მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალური უზრუნველყოფის 

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - ამირან დევაძის სახით,  

ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ 2022 წლის 20 ივლისს პირველმა მხარემ ჩააბარა და მეორე 

მხარემ ჩაიბარა 2022 წლის 06 ივნისის N108 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 33 ცალი 

1100 ლიტრიანი ნაგავშემკრები კონტეინერი, რომლის მთლიანი  ღირებულება შეადგენს 

29700 (ოცდაცხრაათასშვიდასი) ლარს.   

 

ჩააბარა:   

შპს „ ორიენტი“-ს  დირექტორი:                                   /შორენა კიწმარიშვილი/ 

 

 

ჩაიბარა:   

მეორე კატეგორიის უფროსი  

                          სპეციალისტი:                                         /ამირან  დევაძე/ 



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი 1 ეა-75 5162160

3 ივლისი 2022 4 20 ივლისი 2022
ოპერაციის განხორციელების პერიოდი

(თვე სიტყვიერად, წელი)

გამოწერის თარიღი

(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი 6 მყიდველი

5.1 4 0 6 1 0 4 4 8 8 6.1 2 4 6 7 6 2 0 6 1
(საიდენტიფიკაციო ნომერი) (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ორიენტი 6.2 ქედის მუნიციპალიტეტი
დასახელება (სახელი, გვარი) დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება ზომის ერთეული
მიწოდებული

საქონლის
რაოდენობა

საქონლის
(მომსახურების)

ღირებულება
დღგ-ს და აქციზის

ჩათვლით

მათ შორის

დღგ-ს თანხა აქციზის თანხა

1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები
კონტეინერი

ცალი 33.0000 29700.0000 4530.5100 0.0000

სულ 29700.0000 4530.5100 0.0000

სასაქონლო ზედნადების No თარიღი
7 0680220415 8 20 - ივლისი - 2022  08:43

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა________________________________________ბ.ა. ხელმოწერა________________________________________ბ.ა.

გვ. 1
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