ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 20 სექტემბრის №01-06/14
რიგგარეშე 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 ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი: ბადრი სურმანიძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე
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 2022 წლის 17 აგვისტოს №13 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების
შესახებ 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 მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი
სარგოების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
პროექტი.
მომხსენებელი: მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი: ბადრი სურმანიძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ვაჟა აბულაძე
4. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის 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
5. ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, 6 (ექვსი) ერთეული უძრავი
ქონების (საცხოვრებელი ბინის) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში
უსასყიდლოდ გადაცემის 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
6. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების
(ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15
აპრილის №33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის უფროსი: სულიკო ბოლქვაძე
თანამომხსენებელი: საკრებულოს ქონების მართვის და
ბუნებრივი რესურსების საკითხების
კომისიის თავმჯდომარე: მერაბ ნაკაშიძე

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №
2022 წლის -- სექტემბერი
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

მოხელის თანამდებობათა
რანგები

პოზიციის/თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი
სარგო (ლარი)

№

შტატის
რაოდენობა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოები - თანამდებობის
პირთა, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და პროფესიულ საჯარო
მოხელეების თანამდებობათა დასახელება და მათი იერარქიული რანგები

პოლიტიკური თანამდებობის პირები
1
2
3

მერი
მერის პირველი მოადგილე
მერის მოადგილე

1
1
1
ადმინისტრაციული სამსახური

5060
3850
3520

4

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1650

1

1210

1

1210

1

880

იურიდიული და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების უფროსი

1

1320

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

1

1100

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
იურიდიულ საკითხებში

2

880

1

1320

1

1100

1

880

1

1320

1

880

მატერიალური უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი

1

1320

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

880

1

1650

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების
საკითხებში
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
გენდერული თანასწორობის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
გენდერული თანასწორობის საკითხებში

5
6

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

III რანგი

7

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
8

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

9
III რანგი
10

საქმისწარმოების განყოფილება
11
12
13

14

15

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საქმისწარმოების საკითხებში
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
IV რანგი
საქმისწარმოების საკითხებში
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
მეორადი სტრუქტურული
განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
III რანგი
საზოგადოებასა და მერის წარმომადგენლებთან
ურთიერთობის საკითხებში
III რანგი

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება
16

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

17

III რანგი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

18

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება

19

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

20

III რანგი

21

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

22

III რანგი

23

24

25

26

27

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების
განყოფილების უფროსი

1

1320

1

1210

სახაზინო განყოფილების უფროსი

1

1320

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ხაზინის საკითხებში

1

880

1

1320

1

880

1

880

1

1650

1

1210

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1320

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ქონების საკითხებში

1

1100

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ქონების საკითხებში

2

880

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

1320

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
შესყიდვების საკითხებში

1

1100

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების
საკითხებში
სახაზინო განყოფილება

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული
მეორადი სტრუქტურული
აღრიცხვის განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული
აღრიცხვის საკითხებში
III რანგი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის
საკითხებში
ეკონომიკური განვითარების სამსახური
I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
სტრუქტურული
უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
III რანგი
ეკონომიკის დაგეგმვისა და განვითარების
საკითხებში
ქონების მართვის განყოფილება

28

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

29
III რანგი
30

შესყიდვების განყოფილება
31

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

32

III რანგი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

33

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

1

1650

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება
34

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის საკითხებში

35

36

1

1320

1

1100

1

880

1

1650

ზედამხედველობის სამსახური

37

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2
880
ზედამხედველობის საკითხებში
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის
სამსახური
I რანგი − დაწესებულების
განათლების, კულტურის, სპორტის,
პირველადი
39
ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და
1
1650
სტრუქტურული
ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
38

III რანგი

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
40

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და
ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

1

1320

1

880

1

880

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
განყოფილების უფროსი

1

1320

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
საკითხებში

2

880

1

1650

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განათლებისა და კულტურის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

41
III რანგი
42

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
43

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

44

III რანგი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
45

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის უფროსი

ერთეულის ხელმძღვანელი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
განყოფილების უფროსი

1

1320

47

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სოციალურ საკითხებში

1

1100

48

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში

1

880

49

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სოციალური მუშაკი

1

880

50

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სტიქიის საკითხებში

1

880

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი)

1

1320

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვთა სოციალური მუშაკი

1

1100

1

880

1

880

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

1

1650

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
შიდა აუდიტის საკითხებში

1

880

1

1650

1

880

1

880

1

880

46

III რანგი

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

51

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

52
53

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტორი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურისტი

III რანგი

54

შიდა აუდიტის სამსახური

55

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

56

III რანგი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

57

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

58
59
60

III რანგი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის უფროსი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მობილიზაციის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და

მობილიზაციის საქმისწარმოების საკითხებში
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები
61

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში

10

990

62

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 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.
აქედან გამომდინარე დადგენილებით დამტკიცებული დანართში განხორციელდა შემდეგი სახის
ცვლილებები კერძოდ:
განხორციელდა 1 საშტატო ერთეულის რანგისა და კატეგორიის ცვლილება კერძოდ:
- საქმისწარმოების განყოფილებაში განსაზღვრული არის 2 (ორი) საშტატო ერთეული პირველი
და მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში, მაგრამ განხორციელდა
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში თანამდებობის ცვლილება,
შესაბამისად განისაზღვრა IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების
საკითხებში, ხოლო საშტატო რაოდენობა ამ ნაწილში უცვლელი დარჩა. სახელფასო კოეფიციენტის
ოდენობა მე-6 სვეტის - კოეფიციენტი 0.8-ით განისაზღვრა
რაც მისი საბაზისო განაკვეთზე
გამრავლებით (0.8 X 1100 = 880) თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 880 ლარს.
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 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 საკრებულოს
დადგენილება №
2022 წლის -- სექტემბერი
დაბა ქედა
„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 2022 წლის 17 აგვისტოს №13 დადგენილების
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-25 მუხლის შესაბამისად,
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „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 2022 წლის 17 აგვისტოს №13 დადგენილება.
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 2022 წლის 17 აგვისტოს №13 დადგენილების
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 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 მოქმედ საშტატო ნუსხაში ახალი
ცვლილებების შეტანა.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია „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 2022 წლის 17 აგვისტოს №13 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება, რათა
სამართლებრივად მოწესრიგდეს დასახელებული საკითხი.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის საფუძველზე.
ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოქმედი ნორმატიული აქტი
მოცემულ შემთხვევაში „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 2022 წლის 17
აგვისტოს №13 დადგენილება. იხ. 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 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 ვალდებულებას.
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 საკრებულოს
დადგენილება №

2022 წლის -- სექტემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“, „დ.დ“, „დ.ე“ ქვეპუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან და ამ დადგენილების ძალაში
შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა
და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018
წლის 18 იანვრის №3 დადგენილება.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ამირან ცინცაძე

დანართი

მოხელის თანამდებობათა
რანგები

პოზიციის/თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი
სარგო (ლარი)

№

შტატის
რაოდენობა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

პოლიტიკური თანამდებობის პირები
1
2
3

1
1
1

5060
3850
3520

1

2200

1

1430

1

1430

1

1320

იურიდიული და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების უფროსი

1

1760

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

1

1430

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
იურიდიულ საკითხებში

2

1320

1

1760

1

1430

1

1320

1

1760

მერი
მერის პირველი მოადგილე
მერის მოადგილე
ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

5
6

III რანგი

7

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სოფლის მეურნეობისა და მთის განვითარების
საკითხებში
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
გენდერული თანასწორობის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
გენდერული თანასწორობის საკითხებში

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
8

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

9
III რანგი
10

საქმისწარმოების განყოფილება
11
12
13

14

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საქმისწარმოების საკითხებში
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
IV რანგი
საქმისწარმოების საკითხებში
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
მეორადი სტრუქტურული
განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
III რანგი

15

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საზოგადოებასა და მერის წარმომადგენლებთან
ურთიერთობის საკითხებში

III რანგი

1

1320

მატერიალური უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი

1

1760

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

1320

1

2200

1

1760

1

1430

1

1760

1

1320

1

1760

1

1320

1

1320

1

2200

1

1430

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება
16

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

17

III რანგი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების
მეორადი სტრუქტურული
განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
III რანგი
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების
საკითხებში
სახაზინო განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული სახაზინო განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ხაზინის საკითხებში

ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
II რანგი − დაწესებულების
ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული
მეორადი სტრუქტურული
აღრიცხვის განყოფილების უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული
აღრიცხვის საკითხებში
III რანგი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის
საკითხებში
ეკონომიკური განვითარების სამსახური
I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
სტრუქტურული
უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
III რანგი
ეკონომიკის დაგეგმვისა და განვითარების
საკითხებში
ქონების მართვის განყოფილება

28

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

29
III რანგი
30

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

1

1760

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ქონების საკითხებში

1

1430

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ქონების საკითხებში

2

1320

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

1760

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
შესყიდვების საკითხებში

1

1430

1

2200

შესყიდვების განყოფილება
31

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

32

III რანგი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

33

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება
34

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

III რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის საკითხებში

35

36

1

1760

1

1430

1

1320

1

2200

ზედამხედველობის სამსახური

37

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2
1320
ზედამხედველობის საკითხებში
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის
სამსახური
I რანგი − დაწესებულების
განათლების, კულტურის, სპორტის,
პირველადი
39
ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და
1
2200
სტრუქტურული
ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი
ერთეულის ხელმძღვანელი
38

III რანგი

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

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განათლებისა და კულტურის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

41

1

1320

1

1320

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
განყოფილების უფროსი

1

1760

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
საკითხებში

2

1320

1

2200

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
განყოფილების უფროსი

1

1760

47

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

1

1760

1

1430

1

1320

1

1320

1

2200

III რანგი
42

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
43

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

44

III რანგი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

45

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის უფროსი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება

46

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

III რანგი

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

51

II რანგი − დაწესებულების
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი)
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

52
53

ბავშვთა სოციალური მუშაკი
III რანგი

54

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტორი
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურისტი
შიდა აუდიტის სამსახური

55

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

ერთეულის ხელმძღვანელი

56

III რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
შიდა აუდიტის საკითხებში

1

1320

1

2200

1

1320

1

1320

1

1320

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

57

58
59
60

I რანგი − დაწესებულების
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
III რანგი
მობილიზაციის საკითხებში
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის საქმისწარმოების საკითხებში
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები

61

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში

10

1300

62

სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულში

22

1000

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების
შესახებ“ 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 მერიის საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018
წლის 18 იანვრის №3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება და ახალი დადგენილების
მიღება, 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 ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები დაამტკიცოს ქედის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან
გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება მოქმედი
დადგენილებით დამტკიცებულ დანართით განსაზღვრულ თანამდებობრივი სარგოში და
კატეგორიებში ცვლილების შეტანა, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად დადგენილება
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 (26 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.
IV რანგის - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (1 თანამშრომელი) სახელფასო
კოეფიციენტის ოდენობა მე-6 სვეტის - კოეფიციენტი 0.8-ის (რა შემთხვევაშიც საბაზისო განაკვეთზე
გამრავლებით თანამდებობრივი სარგო შეადგენს 880 ლარს), ნაცვლად განისაზღვრა მე-9 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 1 ოქტომბრიდან და ამ დადგენილების ძალაში
შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა
და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018
წლის 18 იანვრის №3 დადგენილება (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, 22/01/2018, სარეგისტრაციო
კოდი: 010260020.35.134.016247).
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 -- სექტემბერი
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 პირველი
მაისში მდებარე 1500 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის
(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N21.02.32.392)
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 2022 წლის 07 სექტემბრის №5154/02
წერილით ითხოვს ზემოთ დასახელებულ უძრავი ქონების, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემას. შემდგომში ქედის
მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითში მცხოვრები მოქალაქე რესან ჟოჟაძის (პ/ნ-61008015486),
საცხოვრებელი სახლის, სხვა
უსაფრთხო
ტერიტორიაზე ადგილმონაცვლეობის
განხორციელების მიზნით. ვინაიდან სოფელ უჩხითში მდებარე რესან ჟოჟაძის
საცხოვრებელი სახლი და საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი დამეწყრილია და
სპეციალისტების დასკვნის შესაბამისად, საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება, სხვა
უსაფრთხო ტერიტორიაზე ადგილმონაცვლეობას. ამასთან, აღნიშნული პიროვნება ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას, გააჩნია ხის დამუშავების სახელოსნო და აწარმოებს ხეზე
კვეთის ნიმუშებს, რომელიც წარმოადგენს მისი ოჯახის არსებობის ძირითად წყაროს.
ვინაიდან, მიწის ნაკვეთის შესყიდვის შესაძლებლობა რესან ჟოჟაძის მცირეშემოსავლიან
ოჯახს არ აქვს, ამიტომ ქონების გადაცემა უნდა მოხდეს უსასყიდლოდ, რისი
უფლებამოსილებაც ქედის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია და საკითხის მოგვარებისთვის
საჭიროა აჭარის ა.რ მთავრობის გადაწყვეტილება.
ზემოთაღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო მიზანშეწონილად მიიჩნევს დასახელებული უძრავი ქონების აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემას.
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 პირველი

მაისში მდებარე 1500 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (მიწის
(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N21.02.32.392).
2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უზრუნველყოს
წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით
გადაცემული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია და მისი მიღებისათვის საჭირო
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიების გატარება.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა მუხრან სალაძემ.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი
№358).
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

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 07 სექტემბრის №5154/02 წერილით
ითხოვს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი მაისში მდებარე 1500 კვ.მ. არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი
N21.02.32.392) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების
უფლებით გადაცემას. შემდგომში ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხითში მცხოვრები
მოქალაქე რესან ჟოჟაძის (პ/ნ-61008015486), საცხოვრებელი სახლის, სხვა უსაფრთხო
ტერიტორიაზე ადგილმონაცვლეობის განხორციელების მიზნით. ვინაიდან სოფელ უჩხითში
მდებარე რესან ჟოჟაძის საცხოვრებელი სახლი და საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი
დამეწყრილია და სპეციალისტების დასკვნის შესაბამისად, საცხოვრებელი სახლი
ექვემდებარება, სხვა უსაფრთხო ტერიტორიაზე ადგილმონაცვლეობას. ამასთან, აღნიშნული
პიროვნება ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, გააჩნია ხის დამუშავების სახელოსნო და
აწარმოებს ხეზე კვეთის ნიმუშებს, რომელიც წარმოადგენს მისი ოჯახის არსებობის ძირითად
წყაროს. ვინაიდან, მიწის ნაკვეთის შესყიდვის შესაძლებლობა რესან ჟოჟაძის
მცირეშემოსავლიან ოჯახს არ აქვს, ამიტომ ქონების გადაცემა უნდა მოხდეს უსასყიდლოდ,
რისი უფლებამოსილებაც ქედის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია და საკითხის მოგვარებისთვის
საჭიროა აჭარის ა.რ მთავრობის გადაწყვეტილება.
(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 სოფელ პირველი მაისში მდებარე 1500
კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების)
საკადასტრო კოდი N21.02.32.392).
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 უფროსი
სულიკო ბოლქვაძე.
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.

5154-02-2-202209071242
https://edocument.ge/AdjaraGov/public
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ÌÉßÉÓ (ÖÞÒÀÅÉ ØÏÍÄÁÉÓ) ÓÀÊÀÃÀÓÔÒÏ ÊÏÃÉ

ÀÌÏÍÀßÄÒÉ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÃÀÍ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ

ÌÏÌÆÀÃÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ

N 882022561745 - 03/08/2022 12:37:27

09/08/2022 14:43:09

ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÆÏÍÀ

ÓÄØÔÏÒÉ

ØÄÃÀ

ÐÉÒÅÄËÉ ÌÀÉÓÉ

21

02

ÊÅÀÒÔÀËÉ ÍÀÊÅÄÈÉ ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ ÔÉÐÉ:ÓÀÊÖÈÒÄÁÀ
ÍÀÊÅÄÈÉÓ ÃÀÍÉÛÍÖËÄÁÀ: ÀÒÀÓÀÓÏ×ËÏ ÓÀÌÄÖÒÍÄÏ

32

392

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ ØÄÃÀ , ÓÏ×ÄËÉ ÐÉÒÅÄËÉ
ÌÀÉÓÉ

ÃÀÆÖÓÔÄÁÖËÉ ×ÀÒÈÏÁÉ: 1500.00 ÊÅ.Ì.
ÍÀÊÅÄÈÉÓ ßÉÍÀ ÍÏÌÄÒÉ:21.02.32.301;

ÌÄÓÀÊÖÈÒÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÀ
ÂÀÍÝáÀÃÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ : ÍÏÌÄÒÉ 882022561745 , ÈÀÒÉÙÉ 03/08/2022 12:37:27
Ö×ËÄÁÉÓ ÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÀ: ÈÀÒÉÙÉ 09/08/2022
Ö×ËÄÁÉÓ ÃÀÌÀÃÀÓÔÖÒÄÁÄËÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉ:
ÁÒÞÀÍÄÁÀ N 1 / 1 - 4 1 8 2 , ÃÀÌÏßÌÄÁÉÓ ÈÀÒÉÙÉ:25/07/2022 , ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ØÏÍÄÁÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄÄÁÉ:
ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ , ID ÍÏÌÄÒÉ:246762061
ÌÄÓÀÊÖÈÒÄ:

ÀÙßÄÒÀ:

ØÄÃÉÓ ÌÖÍÉÝÉÐÀËÉÔÄÔÉ

ÉÐÏÈÄÊÀ
ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÂÉÒÀÅÍÏÁÀ:
ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÀ
ÚÀÃÀÙÀ/ÀÊÒÞÀËÅÀ:
ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ
ÌÏÅÀËÄÈÀ ÒÄÄÓÔÒÉ:
ÒÄÂÉÓÔÒÉÒÄÁÖËÉ ÀÒ ÀÒÉÓ

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge

ÂÅÄÒÃÉ: 1(2)

"×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉÓ ÌÉÄÒ 2 ßËÀÌÃÄ ÅÀÃÉÈ ÓÀÊÖÈÒÄÁÀÛÉ ÀÒÓÄÁÖËÉ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÀØÔÉÅÉÓ ÒÄÀËÉÆÀÝÉÉÓÀÓ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ßËÉÓ
ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ 1000 ËÀÒÉÓ ÀÍ ÌÄÔÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÉÓ ØÏÍÄÁÉÓ ÓÀÜÖØÒÀÃ ÌÉÙÄÁÉÓÀÓ ÓÀÛÄÌÏÓÀÅËÏ ÂÀÃÀÓÀáÀÃÉ ÂÀÃÀáÃÀÓ ÄØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÀ ÓÀÀÍÂÀÒÉÛÏ ßËÉÓ
ÌÏÌÃÄÅÍÏ ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÀÌÃÄ, ÒÉÓ ÛÄÓÀáÄÁÀÝ ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÉÆÉÊÖÒÉ ÐÉÒÉ ÉÌÀÅÄ ÅÀÃÀÛÉ ßÀÒÖÃÂÄÍÓ ÃÄÊËÀÒÀÝÉÀÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÏÒÂÀÍÏÓ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ
ÅÀËÃÄÁÖËÄÁÉÓ ÛÄÖÓÒÖËÄÁËÏÁÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ ÓÀÌÀÒÈÀËÃÀÒÙÅÄÅÀÓ, ÒÀÝ ÉßÅÄÅÓ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÀÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÃÀÓÀáÀÃÏ
ÊÏÃÄØÓÉÓ XVIII ÈÀÅÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ."
ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ÍÀÌÃÅÉËÏÁÉÓ ÂÀÃÀÌÏßÌÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge;
ÀÌÏÍÀßÄÒÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ www.napr.gov.ge, ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖË ÓÀÒÄÂÉÓÔÒÀÝÉÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ, ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÄÁÓÀ
ÃÀ ÓÀÀÂÄÍÔÏÓ ÀÅÔÏÒÉÆÄÁÖË ÐÉÒÄÁÈÀÍ;
ÀÌÏÍÀßÄÒÛÉ ÔÄØÍÉÊÖÒÉ áÀÒÅÄÆÉÓ ÀÙÌÏÜÄÍÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ: 2 405405 ÀÍ ÐÉÒÀÃÀÃ ÛÄÀÅÓÄÈ ÂÀÍÀÝáÀÃÉ ÅÄÁ–ÂÅÄÒÃÆÄ;
ÊÏÍÓÖËÔÀÝÉÉÓ ÌÉÙÄÁÀ ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ ÉÖÓÔÉÝÉÉÓ ÓÀáËÉÓ ÝáÄË áÀÆÆÄ 2 405405;
ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÈÀ ÌáÒÉÃÀÍ ÖÊÀÍÏÍÏ ØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÃÀÂÅÉÊÀÅÛÉÒÃÉÈ ÝáÄË áÀÆÆÄ: 08 009 009 09
ÈØÅÄÍÈÅÉÓ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÓÀÊÉÈáÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÉÈ ÌÏÂÅßÄÒÄÈ ÄË-×ÏÓÔÉÈ: info@napr.gov.ge

ÓÀãÀÒÏ ÒÄÄÓÔÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÀÂÄÍÔÏ. http://public.reestri.gov.ge
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პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება№
2022 წლის -- სექტემბერი
დაბა ქედა
ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, 6 (ექვსი) ერთეული უძრავი ქონების
(საცხოვრებელი ბინის) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ
გადაცემის შესახებ
თვითმმართველი თემის - ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო რეესტრში
საკუთრების უფლებით რეგისტრირებულია, 6 (ექვსი) ერთეული უძრავი ქონება
(საცხოვრებელი ბინა), კერძოდ: 1) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა,
№24-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №3 (ს/კ 21.03.12.037.01.003); 2) ქედის მუნიციპალიტეტი,
დაბა ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა,
№3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1
(ს/კ
21.03.33.044.01.001); 3) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში
მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ 21.03.33.044.01.002); 4) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №6 (ს/კ 21.03.33.044.01.500);
5) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ
21.01.02.029.01.002); 6) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე
საცხოვრებელი ბინა №1 (ს/კ 21.01.02.029.01.001).
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 2022 წლის 06 სექტემბრის №5102/02
წერილით ითხოვს ზემოთ დასახელებული 6 (ექვსი) ერთეული უძრავი ქონების
(საცხოვრებელი ბინის), შემდგომში იქ მცხოვრები მოქალაქეებისათვის (ოჯახისათვის)
საკუთრებაში გადაცემის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ,
საკუთრების უფლებით გადაცემას.
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიზანშეწონილად მიიჩნევს ქედის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზემოთ დასახელებული 6 (ექვსი) ერთეული
უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინის), უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადაცემას, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომში, იქ მცხოვრები
მოქალაქეებისათვის (ოჯახისათვის) არსებულ ქონებაზე (ბინაზე) საკუთრების უფლების
რეგისტრაციას.
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
შემდეგი უძრავი ქონება, კერძოდ:

ა) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა,
№24-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №3
(ს/კ
21.03.12.037.01.003);
ბ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1 (ს/კ 21.03.33.044.01.001);
გ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ 21.03.33.044.01.002);
დ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №6 (ს/კ 21.03.33.044.01.500);
ე) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა
№2 (ს/კ 21.01.02.029.01.002);
ვ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი,
სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1 (ს/კ 21.01.02.029.01.001).
2. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უზრუნველყოს
წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით
გადაცემული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია და მისი მიღებისათვის საჭირო
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიების გატარება.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა მუხრან სალაძემ.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი
№358).
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ამირან ცინცაძე

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრირებული, დაბა ქედა, თამარ მეფის ქუჩა, I
ჩიხი, №1-ში მდებარე 2 (ორი) ერთეული ქონების (საცხოვრებელი ბინის) 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 6 სექტემბრის №5102/02 წერილის
თანახმად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას მიზანშეწონილად მიაჩნია
განხორციელდეს თვითმმართველი თემის - ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საჯარო
რეესტრში საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული, 6 (ექვსი) ერთეული უძრავი ქონება
(საცხოვრებელი ბინა), კერძოდ: 1) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა,
№24-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №3 (ს/კ 21.03.12.037.01.003); 2) ქედის მუნიციპალიტეტი,
დაბა ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა,
№3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1
(ს/კ
21.03.33.044.01.001); 3) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში
მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ 21.03.33.044.01.002); 4) ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №6 (ს/კ 21.03.33.044.01.500);
5) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ
21.01.02.029.01.002); 6) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე
საცხოვრებელი
ბინა
№1
(ს/კ
21.01.02.029.01.001).
შემდგომში
იქ
მცხოვრები
მოქალაქეებისათვის (ოჯახისათვის) საკუთრების უფლების გადაცემის მიზნით აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემა (იხ.
ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და მასზე თანდართული
დოკუმენტაცია რომელიც
განკარგულების პროექტს თან ერთვის).
ა.გ) ინდივიდუალური აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს
ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღება, რათა აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკას უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაეცეს საჯარო რეესტრში
თვითმმართველი თემის ქედის მუნიციპალიტეტის სახელზე საკუთრების უფლებით
რეგისტრირებული შემდეგი უძრავი ქონება, კერძოდ:
ა) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა,
№24-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №3
(ს/კ
21.03.12.037.01.003);

ბ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1 (ს/კ 21.03.33.044.01.001);
გ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №2 (ს/კ 21.03.33.044.01.002);
დ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი, დაბა
ქედა, აკაკი წერეთლის ქუჩა, №3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №6 (ს/კ 21.03.33.044.01.500);
ე) ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა
№2 (ს/კ 21.01.02.029.01.002);
ვ) ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტი,
სოფელ ქვედა მახუნცეთში მდებარე საცხოვრებელი ბინა №1 (ს/კ 21.01.02.029.01.001).
ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
წარმოდგენილი
ინდივიდუალური
აქტის მიღება
უნდა
განხორციელდეს
შემჭიდროვებულ ვადებში რათა დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული საკითხი.
ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება:
ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო:
ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.
ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
ინდივიდუალური აქტის მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ
ვალდებულებებს.
გ) ინდივიდუალური აქტის
მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და
კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებთან:
ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას
და კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ინდივიდუალური აქტის პროექტის ავტორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსს ს.
ბოლქვაძე.
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.
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პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება №
2022 წლის -- სექტემბერი
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის
№33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
1. „ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებით
დამტკიცებულ დანართ №1-ში შეტანილი იქნას ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს (რ. ბერიძეს).
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.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ამირან ცინცაძე

დანართი №1.

1

2

3

4

1

ყოფილი თამბაქოს
დამზადების
ადმინისტრაციული
შენობა (კანტორა)

დაბა ქედა,
ვაჟა-ფშაველას
ქუჩა №3

ქედის
მუნიციპალიტეტი

2

ყოფილი თამბაქოს
საწყობი

ქედის
მუნიციპალიტეტი

3
4

სასურსათო მაღაზია
(პრიანიკები)
ყოფილი სასადილოს
შენობა

დაბა ქედა,
აღმაშენებლის
ქუჩა N17
სოფელი
ქვ. მახუნცეთი
სოფელი მერისი

ქედის
მუნიციპალიტეტი
ქედის
მუნიციპალიტეტი

5

ყოფილი რძის
ქარხანა

დაბა ქედა,
რუსთაველის
ქუჩა N36

ქედის
მუნიციპალიტეტი

6

არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი

სოფელი ახო

ქედის
მუნიციპალიტეტი

მიწის
სარეგისტრაციო N

შენიშვნა

მესაკუთრე

საწყისი გასაყიდი ფასი
(ლარი)

ქონების
მისამართი

დაკავებული მიწის
ფართობი
კვ.მ

ქონების დასახელება

შენობა-ნაგებობის ფართობი
კვ.მ

რიგითი N

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

5

6

7

8

9

154.50

132.00

21.03.33.072

17430.00

403.00

290.00

21.03.35.073

12410.00

115.30

125.00

21.01.37.007.01.500

18594.00

72.40

113.00

21.05.33.026

6922.00

547.40

4163.0
0

21.03.35.005

106233.00

550.00

21.08.34.022

1485.00

7

ავტომანქანა უაზი
სასწრაფო ნომრით
(GG871TT)

დაბა ქედა,
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

3750.00

8

ავტომანქანა VAZ
21214 ნივა
სასწრაფო ნომრით
(BX924BB)

დაბა ქედა,
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

1875.00

9

ავტომანქანა VAZ
21214 ნივა
სასწრაფო ნომრით
(OSO906)

დაბა ქედა,
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

1000.00

10

ავტომანქანა FORD
TRANSIT 2.4D
მიკროავტობუსი
სასწრაფო ნომრით
(HB137BB)

დაბა ქედა,
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

6000.00

11

ავტომანქანა
TOYOTA
FORTUNER
სახელმწიფო
ნომერი HB-311-HB.

დაბა ქედა,
კოსტავას ქ. N3
(მერიის ეზო)

ქედის
მუნიციპალიტეტი

11000.00

საწყისი
საპრივატიზებო
თანხა 5000
ლარი
შემცირდეს
25 %-ით და
განისაზღვროს
3750 ლარი.
საწყისი
საპრივატიზებო
თანხა 2500
ლარი
შემცირდეს
25 %-ით და
განისაზღვროს
1875 ლარი.
აუდიტის მიერ
შეფასდა შავი
ლითონის
ჯართი სახით
სავარაუდო წონა
1200 კგ.
საწყისი
საპრივატიზებო
თანხა 8000
ლარი
შემცირდეს
25 %-ით და
განისაზღვროს
6000 ლარი.

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება)
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33
განკარგულებაში
ცვლილების
შეტანის
შესახებ“
ქედის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
ინდივიდუალური აქტის - განკარგულების პროექტის შესახებ.
ა) ზოგადი ინფორმაცია ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესახებ:
ა.ა) ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზეზი:
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტი შესაბამისად ქედის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის
დამტკიცებას და დამტკიცებულ ნუსხაში ცვლილებების შეტანას ახორციელებს აღმასრულებელი
ორგანოს წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
ა.ბ) ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანი:
ინდივიდუალური აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

არსებული ქონების ნუსხის დადგენა, რომელითაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული
აუქციონის ფორმით
განხორციელდეს პრივატიზება - საკუთრებაში გადაცემა როგორც
ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე;
ა.გ) ინდივიდუალური აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის ძირითად არს წარმოადგენს დამტკიცებულ
საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში ცვლილების შეტანა, კერძოდ: ქედის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის N33 განკარგულებით დამტკიცებულია მუნიციპალური
ქონების საპრივატიზაციო ნუსხა, (ბოლო ცვლილების შესაბამისად შეტანილი იყო 13 ერთეული
ქონება.
ხოლო წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად ხდება საპრივატიზაციო ნუსხაში
დამატებით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ერთი ერთეული ქონების შეტანა კერძოდ:
1. ავტომანქანა TOYOTA FORTUNER სახელმწიფო ნომრით HB-311-HB, რომელიც არის
მოძველებული (2011 წლიანი) და ხშირად გამოდის მწყობრიდან, რის გამოც ავტომანქანის
ექსპლუატაციისათვის გაწეული ხარჯები, მისი სიძველის გამო არ არის გამართლებული. ამ ეტაპისთვის
ავტომანქანას დაზიანებული აქვს გადაცემათა კოლოფი და უმოქმედო მდგომარეობაში გაჩერებულია
მერიის ეზოში. ამიტომ მიზანშეწონილია მოხდეს ავტომობილის გასხვისება ელექტრონული აუქციონის
გზით, რომელიც ექსპერტშემფასებლის მიერ შეფასებულია - 11000 ლარად. (დაემატა საპრივატიზაციო

ნუსხას - დანართი 1-ში N11 გრაფა).
ელექტონული აუქციონის შედეგად პრივატიზებული იქნა სამი ერთეული ქონება, და
საპრივატიზაციო ნუსხიდან ამოსაღებია კერძოდ:
1. ავტომანქანა VAZ 21214 (ნივა) სახ. ნომრით HB823BB გაყიდული იქნა 2100 ლარად.
(არსებული საპრივატიზაციო ნუსხის - დანართი 1-ში N10 გრაფა).
2. ავტომანქანა TOYOTA RAV-4, სახელმწიფო ნომრით BTM010 რომელიც შეფასებული
იყო შავი ლითონის ჯართის სახით, გაყიდული იქნა 880 ლარად. (არსებული საპრივატიზაციო
ნუსხის - დანართი 1-ში N8 გრაფა).
3. დაბა ქედაში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N16-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინების
მიმდებარედ არსებული 253 კვ. მეტრი მიწის ნაკვეთი (ს/კ 21.03.34.571) გაყიდული იქნა 3187,80
ლარად. (არსებული საპრივატიზაციო ნუსხის - დანართი 1-ში N13 გრაფა).
ასევე, ორჯერ ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გატანილი იყო სამი ერთეული ავტომანქანა,
მაგრამ მათი დაზიანებების და სიძველის გამო არ გაიყიდა შეფასებულ თანხაში, ამიტომ
მიზანშეწონილია მათი გასაყიდი ღირებულება შემცირდეს 25 პროცენტით, კერძოდ ეს ავტომანქნებია:

1. ავტომანქანა VAZ 21214 (ნივა) სახ. ნომრით BX-924-BB რომელიც შეფასებულია - 2500 ლარად,
მისი გასაყიდი ღირებულება შემცირდეს 1875 ლარამდე.
2. ავტომანქანა FORD TRANSIT 2.4D (მიკროავტობუსი) სახ. ნომრით HB-137-HH რომელიც
შემფასებლის მიერ შეფასებულია - 8000 ლარად, მისი გასაყიდი ღირებულება შემცირდეს 6000 ლარამდე.
3. ავტომანქანა უაზი (ყოფილი სასწრაფო სამედიცინო დახ. მანქანა) სახელმწიფო ნომრით - GG871-TT რომელიც შეფასებულია - 5000 ლარად, მისი გასაყიდი ღირებულება შემცირდეს 3750 ლარამდე.
ზემოაღნიშნული ქონების თაობაზე დამატებითი ინფორმაცია აუდიტის დასკვნა, სარეგისტრაციო
დოკუმენტები, თან ერთვის განკარგულების პროექტს დანართის სახით.
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დამტკიცებულ ,,ქედის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხაში
ცვლილების შეტანა კერძოდ, დანართი №1-ს ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, რომელიც
წარმოდგენილია განკარგულების პროექტზე თანდართული რედაქციით, რომლის შესაბამისად
საპრივატიზაციო ობიექტების რაოდენობა განისაზღვრა 11 - ერთეულად და წარმოადგენს „ქედის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33
განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
ა.დ) ინდივიდუალური აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
წარმოდგენილი ინდივიდუალური აქტის მიღება უნდა განხორციელდეს შემჭიდროვებულ
ვადებში, რადგან ქედის მუნისიპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს ელექტრონული აუქციონის
გამოცხადების ერთ თვიანი მომსახურების პაკეტი შესყიდული აქვს მიმდინარე წელში, რომლის ვადაც
იწურება, შესაბამისად აუქციონის გამოცხადება და მისი დასრულება აღნიშნულ ვადაში უნდა
განხორციელდეს. აქედან გამომდინარე აუცილებლობა მოითხოვს ქედის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელმა ორგანომ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
გადაწყვეტილების შემდეგ,
მიმდინარე ვადაში დროულად განახორციელოს დაგეგმილი აუქციონის გამოცხადება.
ბ) პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება:
ბ.ა) პროექტის დაფინანსების წყარო:
ინდივიდუალური აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.
ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე ზრდის თვალსაზრისით, ვინაიდან მუნიციპალიტეტი მიიღებს
პრივატიზაციის შედეგად გასხვისებული ქონების საფასურს, რომლის ოდენობაც დაფიქსირდება
აუქციონის საბოლოო შედეგის დროს.
ბ.გ) ინდივიდუალური აქტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
ინდივიდუალური აქტის მიღება გავლენას
არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
ინდივიდუალური აქტის მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.
გ) ინდივიდუალური აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე
ნორმატიულ აქტებთან:
ინდივიდუალური აქტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და
კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ინდივიდუალური აქტის პროექტის ავტორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილება.
ე) ინდივიდუალური აქტის პროექტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური (ს. ბოლქვაძე).
ვ) ინდივიდუალური აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.

შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი

AUDIT “LAZIKA AUDIT” LLC
ქ. თბილისი, ვარკეთილისმე-2 მ/რკორპ. #9 ბინა #102; ტელ.: 599 951074;
Tbilisi, varketili 2 m/r, building 9, Apartment 102; Tel.: 599 951074;

#22/477

05.09.2022 წ.

აუდიტორული(საშემფასებლო)დასკვნა
სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის (ს/კ 246762061) საკუთრებაში
არსებული ქონების:
მაღალი გამავლობის ავტომანქანა TOYOTA FORTUNER
გამოშვებისწელი 2011. სახელმწიფო ნომერი HB-311-HB.
საიდენტიფიკაციო ნომერი: MHFYX59G2B8023610.
შეფასების შესახებ

შპს

აუდიტორული

ფირმა

ლაზიკა

აუდიტის,

(ბუღალტრული

აღრიცხვის,

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის სარეგისტრაციო ნომერი
SARAS-F-104301. იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის
რაიონი,

მასივი

ვარკეთილი,

ზემო

პლატო,

მე-2

მ/რ,

კორპუსი

9,

ბინა

102

საიდენტიფიკაციო კოდი 400032674, სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი 23.12.2011
წელი, #B 12034503 მარეგისტრირებელი ორგანო - საჯარო რეესტრი)აუდიტორების და
შემფასებლების:
1.ზარანდია

მამუკა

(პ/ნ

19001059180)

–

სერთიფიკატი

ზ

#6/150,

გაცემული

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 5
მარტი

2012

წ.(ბუღალტრული

აღრიცხვის,

ანგარიშგებისა

და

აუდიტის

ზედამხედველობის სამსახურის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-A355180);

2. ზარანდია ცოტნე (პ/ნ 19001107335) – შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული
განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული სერთიფიკატი A-0803.
უძრავი

ქონების

შემფასებელი.

შემფასებელთა

და

ექსპერტთა

პროფესიული

განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული სერთიფიკატი P-0540.
მოძრავი ქონების შემფასებელი.

მიერ

ჩატარდააუდიტორული

შეფასება

საბაზრო

ღირებულების

განსაზღვრის

მიზნით.

1.შეფასების ობიექტების აღწერა
წინამდებარე დასკვნა წარმოადგენს საშემფასებლო ანგარიშის შემაჯამებელ დოკუმენტს,
რომლის მიზანია შესრულებული საშემფასებლო სამუშაოების შედეგების მიმოხილვა და
დასკვნითი დებულებების სახით, ანგარიშის მომხმარებელთათვის ინფორმაციის მიწოდება.
შეფასება

ჩატარებულია

შეფასების

საერთაშორისო

სტანდარტების

კომიტეტის

მიერ

გამოცემული 2017 წელს ქართულ ენაზე თარგმნილი (IVS 2017) გამოცემის შესაბამისად.

შემფასებელი ადასტურებს შემდეგს :



დასკვნაში გადმოცემული შედეგები ეფუძნება შემფასებლის ცოდნას;
ჩატარებული ანალიზი და დასკვნები შეზღუდულია მხოლოდ მასში
აღნიშნული შემზღუდავი პირობებით და დაშვებებით;




შემფასებელს არ გააჩნია შესაფასებელი ქონების მიმართ ინტერესი;
შემფასებლის ანაზღაურება არ არის დამოკიდებული დასკვნის არც ერთ
ასპექტზე;



შეფასება ჩატარებულია ეთიკის კოდექსის და ქცევის სტანდარტებთან
შესაბამისობაში;




შემფასებლის განათლება შეესაბამისება აუცილებელ მოთხოვნებს;
შემფასებელს გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება.

მოცემული დასკვნა მომზადებულია მხოლოდ შესაფასებელი ქონების ღირებულების შესახებ
თქვენი ინფორმირებისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტური სიზუსტით შეფასება შეუძლებელია, რადგან
შეფასების შედეგად დგინდება მხოლოდ სავარაუდო ღირებულება, აისახება შემფასებლის
დასაბუთებული აზრი ქონების ღირებულების შესახებ და არა ფასი. ფასი არის ფაქტი, უკვე
განხორციელებული გარიგების შედეგად დაფიქსირებული თანხა.
ამდენად, შეფასებული ღირებულება შეიძლება მეტი ან ნაკლები იყოს უკვე მომხდარი ან
მოსახდენი

გარიგების

შედეგად

დაფიქსირებულ/დასაფიქსირებელ

შეფასების ზღვრული ცდომილება შეადგენს 10-15%-ს.

თანხაზე.

ჩვენი

2.შეფასების მეთოდოლოგია
2.1 საბაზრო ღირებულების შეფასება
საბაზრო ღირებულების დეფინიცია
საბაზრო ღირებულება წარმოადგენს გამოთვლად ფულად სიდიდეს, რომლითაც გაიცვლება
ქონება შეფასების თარიღისთვის დაინტერესებულ მყიდველსა და დაინტერესებულ
გამყიდველს შორის „გაშლილი მკლავის“ პრინციპით ტრანსაქციისას,
მარკეტინგის
ჩატარების
შემდეგ,
როდესაც
თითოეული
მხარე
განვითცნობიერებულად, წინდახედულად და ძალდატანების გარეშე.

მართებული
მოქმედებს

ტერმინი „ქონება“ გამოიყენება იმიტომ, რომ სტანდარტების ყურადღების ცენტრში
მდებარეობს ქონების შეფასება. იმის გამო, რომ ეს სტანდარტები მოიცავს ფინანსურ
ანგარიშგებასაც, ამ განმარტების გამოყენებისას შესაძლებელია ცნება „ქონების“ შეცვლა
ცნებით „აქტივით“ მოცემული განსაზღვრების თითეულ ელემენტს გააჩნია საკუთარის
აზრობრივი (გაგების) ჩარჩოები:
„გამოთვლადი ფულადი სიდიდე“ მიეკუთვნება ფასს, გამოხატულს ფულადი ექვივალენტით
(როგორც წესი ადგილობრივ ვალუტაში), რომელიც შეიძლება გადახდილ იქნას ქონებაში
კომერციული საბაზრო გარიგების შედეგად. საბაზრო ღირებულების საზომს წარმოადგენს
ყველაზე სავარაუდო ფასი, რომელიც გონებრივი მოსაზრებით შეიძლება მიღებულ იქნას
შეფასების თარიღისთვის ბაზარზე საბაზრო ღირებულების განმარტებაში განსაზღვრული
პირობების დაცვით, ეს არის საუკეთესო ფასი გონებრივი მოსაზრებებიდან ყველა მისაღები
ფასებიდან გამყიდველისათვის და ყველაზე მისაღწევი–მყიდველისათვის. ამ ფასის
გაანგარიშებისას, კერძოდ არ გაითვალისწინება ფასები, რომლებიც აწეულია ან
დაკლებულია ისეთი განსაკუთრებული მიზეზების ან გარემოებების გამო როგორებიცაა
ფინანსირების არატიპიური ფორმა, გაყიდვა ქონების უკან იჯარის აღების მიღებით,
გარიგებაში მონაწილე რომელიმე მხარის მიერ შეთავაზებული სპეციალური კომპენსაციები
და დათმობები, ან სპეციალური ღირებულების ნებისმიერი ელემენტი.
„რომლითაც შეფასების თარიღისთვის გაიცვლება ქონება“ მიანიშნებს იმ გარემოებებზე, რომ
ქონების ღირებულება წარმოადგენს გამოთვლად სიდიდეს და არა წინასწარ განსაზღვრულ
ან ფაქტიურ გასაყიდ ფასს. ეს არის ფასი, რომლის მიხედვითაც ბაზარი ელოდება გარიგებას
შეფასების თარიღისთვის საბაზრო ღირებულების განმარტებაში განსაზღვრული ყველა სხვა
პირობების დაცვით.
„შეფასების თარიღისთვის“ ასახავს მოთხოვნას, რათა საბაზრო ღირებულების გამოთვლადი
სიდიდე მიეკუთვნოს კონკრეტულ თარიღს. იმის გამო რომ ბაზრები და საბაზრო პირობები
შეიძლება შეიცვალოს, სხვა თარიღისთვის გამოთვლადი ღირებულება შეიძლება აღმოჩნდეს
არასწორი და არ შეესაბამებოდეს სინამდვილეს. შეფასების შედეეგი ასახავს ბაზრის
მიმდინარე მდგომარეობას და პირობებს შეფასების თარიღისთვის, და არა მომავალი ან
წარსული თარიღისთვის. განმარტება აგრეთვე გულისხმობს რომ აქტივის ხელიდან ხელში
გადასვლა და გარიგება ხდება ერთდროულად ფასის ვარიაციების გარეშე, რომლებიც სხვა
შემთხვევაში შესაძლებელნი იქნებოდნენ.
„დაინტერესებულ მყიდველს“ მიეკუთვნება ის, ვისაც გააჩნია მოტივაცია იყიდოს, მაგრამ მას
ამისთვის არაფერი არ უბიძგებს. ასეთი მყიდველი არ იწვის სურვილით იყიდოს და
გადაიხადოს ნებისმიერი ფასი, გარდა ამისა, რომ ის ახორციელებს რა ყიდვას მოქმედებს

რეალური ბაზრის რეალიების და მოლოდინის შესაბამისად და არა წარმოსახვითი და
ჰიპოტეტური ბაზრიდან გამომდინარე, რომლის არსებობა არ შეიძლება დემონსტრირებულ
და განჭვრეტილ იქნას. მოსალოდნელი მყიდველი არ გადაიხდის იმაზე მეტ თანხას, რასაც
მოითხოვს ბაზარი. ეხლანდელი მფლობელი შედის იმათ რიცხვში, რომლების შეადგენენ
„ბაზარს“. შემფასებელმა არ უნდა გააკეთოს არარეალური დაშვებები ბაზრის პირობების
შესახებ ან წარმოსახოს საბაზრო ღირებულების დონე გონებრივი მოსაზრებით მისაღწევზე
მეტად.
„და დაინტერესებულ მყიდველს შორის“ იგულისხმება გამყიდველი, რომელიც არ იწვის
სურვილით გაყიდოს, არ არის იძულებული გაყიდოს და არ არის მზად გაყიდოს ნებისმიერ
ფასად, რომელიც არ ჩაითვლება ბაზარზე გონებრივად მოცემული მომენტისთვის,
დაინტერესებული მყიდველის მოტივს წარმოადგენს ქონების საბაზრო პირობებით გაყიდვა
მაქსიმალურად მისაღებ ფასად შესაბამისი მარკეტინგის ჩატარების შემდეგ, რა ოდენობისაც
არ უნდა იყოს ეს თანხა, რეალური მესაკუთრის (მფლობელის) ფაქტიური მდგომარეობა
ყურადღებაში არ მიიღება, რადგანაც „დაინტერესებული გამყიდველი“ არის ჰიპოტეტური
მესაკუთრე.
„გაშლილი ხელის პრინციპით ტრანზაქციისას“ ნიშნავს, რომ მხარეებს შორის არ არსებობს
არავითარი განსაკუთრებული ან სპეციალური ურთიერთკავშირი (ისეთები, როგორებიცაა
მაგალითად: ურთიერთობა სათაო და შვილობილ საწარმოებს შორის, ან სახლის
მესაკუთრესა და მოიჯარის შორის), რომლებსაც შეუძლიათ გადააქციონ ფასთა დონე
შეუსაბამო ბაზრის მონაცემებთან ან გაზარდროს ფასები სპეციალური საკუთრების
ელემენტების არსებობის გამო, იგულისხმება რომ გარიგება საბაზრო ღირებულების
მიხედვით უნდა მოხდეს მხარეთა შორის , რომლებიც არ არიან დაკავშირებული
ერთმანეთთან რაიმე სახით და თითეული მხარე მოქმედებს დამოუკიდებლად.
„მართებული მარკეტინგის ჩატარების შემდეგ“ გულისხმობს რომ ქონება ბაზარზე
გამოტანილ იქნას ყველაზე შესაფერისი სახით, რათა უზროუნველოყოს მისი რეალიზაცია
საბაზრო საუკეთესო ფასად გონებრივი მოსაზრებებით მისაღწევი ფასებიდან ღირებულების
განმარტების შესაბამისად. ბაზარზე გამოტანის ხანგრძლივნობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა
საბაზრო პირობების გათვალისწინებით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იმისთვის რომ აქტივმა
მიიზიდოს პოტენციური მყიდველების საკმარისი რაოდენობის ყურადღება, ბაზარზე
გამოტანის თარიღი წინ უსრებს შეფასების (ღირებულების დადგენის) თარიღს.
„როდესაც თითოული მხარე მოქმდებს გათვითცნობიერებულად, წინადახედულად“
გულისხმობს წარმოადგენს, რომ დაინტერესებული მყიდველი, ასევე დაინტერესებული
გამყიდველი საკმარისად არიან ინფორმირებული გასაყიდი ქონების ხასიათის და
თვისებების ფაქტიური და პოტენციური გამოყენების შესახებ, აგრეთვე შეფასების
თარიღისთვის ბაზრის მდგომარეობის შესახებ. შემდეგ იგულისხმება, რომ თითეული
მათგანი ფლობს რა ამ ინფორმაციას, მოქმდებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე
გაანგარიშებით, რათა მიაღწიოს გარიგებაში საუკეთესო ფასს თავისი პოზიციიდან
გამომდინარე. იგულისხმება ანგარიშიანობა ბაზრის მდგომარეობის მიმართ შეფასების
თარიღისთვის და არა ანგარიშიანობა უკანა თარიღით შემდგომი (მომავალი) თარიღისთვის,
საზოგადოდ უყაირათობად არ ითვლება ის ფაქტი, როდესაც გამყიდველი ყიდის ქონებას
ვარდნადი ფასების ბაზრის პირობებში წინა საბაზრო ფასებზე დაბალ ფასად, ამ შემთხვევაში,
ისევე როგორც ცვალებადი ფასების სხვა სიტუაციებში ყიდვა–გაყიდვასთან დაკავშირებით
ანგარიშიანი გამყიდველი ან მყიდველი მოქმდებს ბაზრის თაობაზე არსებული და მისთვის
ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად სრული ინფორმაციის საფუძველზე.

„და ძალდატანების გარეშე“ ნიშნავს რომ თითეულ მხარეს გააჩნია მოტივები გარიგების
განსახორციელებლად, მაგრამ არცერთ მათაგნს არ აიძულებენ განახორციელონ გარიგება.

2.2 შეფასების მიდგომები
ქონების საბაზრო ღირებულების შეფასების პრაქტიკაში გამოიყენება სამი ძირითადი
მიდგომა:
დანახარჯების მიხედვით მიდგომა – გულისხმობს შემდეგს: ქონების(როგორც ვაკანტურის)
საბაზრო ღირებულება, მის წარმოებაზე დაწეული ხარჯები და აკლდება ყველა სახეობის
ცვეთა(ფიზიკური, ფუნქციონალური და ეკონომიკური)
გაყიდვების შედარების მიხედვით მიდგომა – გულისხმობს შემდეგს : შესაფასებელი
ობიექტის პირდაპირ შედარებას ანალოგების იმ მონაცემებთან რომლებიც გაყიდულ იქნა ან
რომლებიც გამზადებული არიან გასაყიდად.
შემოსავლების მიხედვით მიდგომა – გულისხმობს შემდეგს : მოძრავი ქონებიდან
გამომავალი
შემოსავლების
მიმდინარე
ღირებულების
დადგენას
პირდაპირი
კაპიტალიზაციით ან ფულადი ნაკადების დისკონტირების გამოყენებით.
ამ შეფასების მიზნებისთვის შემფასებლის მიერ გამოყენებულ იქნა გაყიდვების შედარების
მიხედვით მიდგომა, დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით მიდგომა.

2.3 დანარჯების მიხედვით მიდგომა

ჩანაცვლების მეთოდი
დანახარჯების მეთოდი ეფუძნება ქონების ან სხვა აქტივის ღირებულების შედარებას,
როდესაც მსგავსი ქონებრივი ობიექტის შეძენის ალტერნატივად განიხილება სხვა ობიექტის
შექმნის შესაძლებლობა, რომელიც წარმოადგენს თავდაპირველი ობიექტის მსაგავს ასლს(ან
ისეთ ობიექტს), რომელიც უზრუნველყოფს ისეთივე სარგებლიანობას, იმ დაშვებით, რომ არ
წარმოიქმნება დაუსაბუთებელი დანახარჯები, რომლებიც განპირობებულია გაჩერებით.
გაანგარიშება ეფუძვნება აღდგენითი ღირებულების გამოთვლას, რომელიც ამ შემთხვევაში
წარმოადგენს საბაზრო ღირებულების მაჩვენებელს. მსგავსი მეთოდი ეფუძნება ჩანაცვლების
პრინციპს, ანუ გათვითცნობიერებული მყიდველი არ გადაიხდის აქტივში იმაზე მეტს, რაც
ღირს მისი შეცვლა ახალზე.
აღდგენითი ღირებულების მეთოდი
ობიექტის აღდგენითი ღირებულება არის მსგავსი ობიექტის შექმნის ღირებულება არსებული
სამუშაო მასალებით, სამშენებლო ტექნოლოგიებით, მუშა ხელის ღირებულებით და სხვა

ხარჯებით. აღდგენითი ღირებულება ადგენს ღირებულების ზედა ზღვარს, რომელსაც
გადაიხდის გათვითცნობიერებული მყიდველი. ამიტომ ის კორექტირდება იმ
გაუფასურებაზე(ცვეთაზე), რომელსაც განიცდის აქტივის ფიზიკური, ფუნქციონალური,
ეკონომიკური ცვეთის ზეგავლენით.

2.4 გაყიდვების შედარების მიხედვით მიდგომა

გაყიდვების შედარების მეთოდი ეფუძნება შესაფასებელი ქონების ღირებულების
დაპირისპირებას შესადარისი ანალოგიური გამოყენების ქონების გაყიდვის ფასებთან ან
შეთავაზებებთან, ამ მეთოდის საშუალებით ანალოგიური ობიექტების გაყიდვების ან
შეთავაზების ანალიზის საფუძველზე მოდელირებას განიცდის შესაფასებელი ობიექტის
საბაზრო ღირებულება.
მსგავსი მეთოდის პრაქტიკული გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ განვითარებული
ბაზრის პირობებში, როდესაც შესაძლებელია მოპოვებული იქნას საბაზრო ინფორმაცია
ანალოგების გაყიდვების ფასებზე მის ტექნიკური და სამომხმარებლო თვისებებზე იმ
რეგიონებისთვის სადაც მიღებულია დაკვეთა შეფასებისთვის.
ეს მეთოდი არ გამოიყენება როდესაც არ არსებობს შესაფასებელი ქონების განვითარებული
ბაზარი, ან შეფასებას ექვემდებარება სპეცილიზირებული ასევე სპეციალური დანიშნულების
ქონების ობიექტები, რომლებსაც გააჩნია განსხვავებული ეკონომიკური სარგებლიანობა და
დატვირთვები.

2.5 შემოსავლების მიხედვით მიდგომა

შემოსავლების მეთოდი ეს არის შეფასების პროცედურა, რომელიც ეყრდნობა იმ პრინციპს,
რომ ქონების ღირებულება უშუალოდ დაკავშირებულია იმ მომავალი შემოსავლების
მიმდინარე ღირებულებაზე, რომელსაც მოიტანს ეს ქონება, ანუ ინვესტორი ყიდულობს
შემოსავლის მომტან ქონებას დღევანდელი ფულით და იღებს სანაცვლოდ უფლებას
მომავალში მიიღოს შემოსავლები, ამ ქონების კომერციული გამოყენების შედეგად( საიჯარო
შემოსავლებით და ამ ქონების შემდგომი გაყიდვის შედეგად). ეს მეთოდი ფორმალიზირდება
მომავალი შემოსავლების მიმდინარე ღირებულებაში გადაყვანის გზით.

მიდგომა შეიძლება განხორციელდეს ორი მეთოდის საშუალებით, კერძოდ:
პირდაპირი კაპიტალიზაციის მეთოდი
გამოთვლის ფორმულა : MV=NOI/Ro,სადაც MV - ქონების საბაზრო ღირებულებაა, NOI სუფთა საოპერაციო შემოსავალი , Ro - კაპიტალიზაციის კოეფიციენტი
 აფასებ ერთი წლის განმავლობაში პოტენციურ მთლიან შემოსავალს ( პმშ=მთლიანი
შემოსავალი/ფართობი x საბაზრო ქირა/+სხვა შემოსავლები)

 აფასებ ეფექტურ მთლიან შემოსავალს ( ემშ=პმშ–ვაკანსიები და დანაკარგები ქირის
ამოუღებლებიდან)
 ადგენს მოსალოდნელ ხარჯებს და რეზერვებს;
 ანგარიშობს სუფთა საოპერაციო შემოსავალს (NOI=ემშ–ხარჯები)
 ადგენს კაპიტალიზაციის კოეფიციენტს;
 ადგენს უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას, სუფთა საოპერაციო შემოსავლის
კაპიტალიზაციის კოეფიციენტზე გაყოფის გზით (NOI/Ro)
ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდი
გამოთვლის ფორმულა : MV= ∑NOI1(1+i)1+FV/(1+i)n
სადაც :
MV - საბაზრო ღირებულება;
NOI1-სუფთა საოპერაციო შემოსავალი თითეული პერიოდისთვის
FV - პერიოდის ბოლოს ობიექტის გაყიდვის ღირებულება
I - დისკონტირების განაკვეთი
N - ფლობის პერიოდი

1

– თითეული პერიოდის აღნიშვნა

3. შეზღუდვები და დაშვებები


შეფასების პროცესს თან ახლდა შემდეგი სახის შემზღუდავი პირობები. შემფასებლის
მიერ გაკეთებულია შემდეგი სახის დაშვებები:



შემფასებელი
არ
გულისხმობს
რაიმე
სახის
ფარული
ფაქტორების
არარსებობას(დასკვნაში აღნიშნულის გარდა), რომელთაც შეიძლება გავლენა ჰქონდეს
შესაფასებელი
ქონების
ღირებულებაზე
და
არ
იღებსპასუხისმგებლობასასეთიფაქტებისარსებობაზე.



მოცემულიდასკვნამოიცავსშემფასებლისპროფესიონალურაზრსმისმიერდადგენილღი
რებულებისმაჩვენებელთანმიმართებაშიდაარშეიძლებაჩაითვალოსგარანტიადიმისა,
რომშეფასებულიქონებახელიდანხელშიგასხვისებულიიქნებაზუსტადშეფასებულიღი





რებულებისმიხედვით.
ღირებულებისსაბოლოომაჩვენებელიწარმოადგენსმოპოვებულიინფორმაციისანალიზ
ისშედეგადმიღებულშედეგსდაარწარმოადგენსიმისგარანტიას,
რომბაზარზეშეიძლებაარარსებობდესსხვაშეთავაზებებიანგარიგებისფაქტებირომლებ
იცგანსხვავდებიან თანხობრივიმაჩვენებლებით.
შემფასებელი არ იღებს ვალდებულებას, როგორც შესაფასებელი ქონების
სამართლებრივ მდგომარეობაზე, ასევე იმ საკითხებზე, რომლებიც დაკავშირებულია
საკუთრების უფლების იურიდიულ ასპექტებთან.



შემფასებელი არ არის პასუხისმგებელი ქონების იმ მდგომარეობის შეფასებაზე,
რომლის აღმოჩენა შეუძლებელია ვიზუალური დათვალიერებით,

4. ღირებულებითი შეფასებები
სსიპ - ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის(ს/კ 246762061) საკუთრებაში
არსებული მოძრავი ქონების:
მაღალი გამავლობის ავტომანქანა TOYOTA FORTUNER
გამოშვების წელი 2011. სახელმწიფო ნომერი HB-311-HB.
საიდენტიფიკაციო ნომერი: MHFYX59G2B8023610.

საბაზრო ღირებულება 11 000 ლარი.

შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტის დირექტორი, სერთიფიცირებული

აუდიტორი, ეკონომიკის დოქტორი,პროფესორი:

ქონების ექსპერტ– შემფასებელი:

მამუკა ზარანდია

ცოტნე ზარანდია

