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,, „ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 
39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის 

შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, 

წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე  საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების შესაბამისად, 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,, „ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 
36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული - სამართლებრივი  აქტის 
(დადგენილება) პროექტზე. 

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებაზე უფლებამოსილ 
ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  
კომისია (თავმჯდომარე - ამირან დევაძე).

3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად განისაზღვროს 2017  
წლის 20 თებერვალი.

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად 
განისაზღვროს 2017 წლის 24 თებერვალი.

5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან დაკავშირებით 
მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას.

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 
ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge). 

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის  ოფიციალურ ვებგვერდზე  განთავსება უზრუნველყოფს 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  უფროსმა - მ.სალაძემ.

8. განკარგულება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

http://www.keda.ge/


ც ნ ო ბ ა

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი 
თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოება ,, „ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე 
მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე 
უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 
ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის  (დადგენილება)  პროექტზე.

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა  და  ეთიკის  კომისია (თავმჯდომარე - ამირან დევაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, 
ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;).

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებების წარდგენა შეუძლიათ 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის  გამოქვეყნებიდან  2017 წლის  20 თებერვლის დღის 13:00 
საათამდე ქედის  მუნიციპალიტეტის  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  კომისიში.

 განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2017 წლის 20 თებერვალს დღის 17:00 
საათზე (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას №3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე 
სართული; სხდომათა დარბაზი).        

,, „ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე 
მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე 
უფლებამოსილების მინიჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 
ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება)  გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 
2017  წლის 24 თებერვალი.



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2017 წლის -- იანვარი
დაბა ქედა

„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 
43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე 

უფლებამოსილების მინჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი  შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 

ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. 
„ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე 

მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ოქმის შედგენაზე 
უფლებამოსილების მინჭებისა და საჯარიმო ქვითრის-ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო 
ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი  შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 
ივლისის №10 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი  
010250020.35.134.016197. 20/07/2016) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული წესის (დანართი №1)  მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ.ვ) მე-6 პუნქტში შეიტანება: პასუხისმგებლობა აღნიშნული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევისათვის განსაზღვრულია საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის ----------------------------
-- და ჯარიმის ოდენობა ---- ლარი“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული წესის (დანართი №1)  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ჯარიმის გადახდა
1. სამართალდამრღვევმა ჯარიმა უნდა გადაიხადოს საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის მისთვის ჩაბარებიდან 30 დღეში, საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართლადარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ჯარიმის იძულებითი აღსრულება 
ხდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად“.

გ) დადგენილებით დამტკიცებული  საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმა (დანართი-№2)  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის  მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                   ამირან ცინცაძე



დანართი №2

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ზედამხედველობის სამსახური

საჯარიმო ქვითარი №000000
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის თაობაზე

ნაწილი I.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №
 ბ.ა.

1. შედგენის თარიღი_______________2. შედგენის ადგილი_________
                                  (რიცხვი, თვე, წელი)
3. ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი, გვარი:
______________________________________________________________
4. დამრღვევის მონაცემები:
___________________________________________________________

ფიზიკური პირი (პირადი ნომერი, სახელი, გვარი, მისამართი);
______________________________________________________________
______________________________________________________________

იურიდიული პირი (დასახელება, მისამართი და გადასახადის 
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო, არსი: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. პასუხისმგებლობა აღნიშნული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევისთვის განსაზღვრულია საქართველოს ნარჩენების 
მართვის კოდექსის _______________________________ მუხლის 
_____________ ნაწილით, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას 
_________ლარის ოდენობით.
7._____________________________________________________________

მოწმის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, პირადი 
მონაცემები

______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.ოქმს ერთვის დამრღვევის ახსნა-განმარტება, კონფისკაციის აქტი და სხვ.
______________________________________________________________ (ახსნა-

განმარტების არსებობისას მიეთითება მისი რეკვიზიტები, ფურცლების 
რაოდენობა)

9. მიმღები მოლარე _____________________________
                                        (ხელმოწერა და თარიღი)
 საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი
              მოწმის ხელმოწერა _____________________

ოქმის შემდგენლის ხელმოწერა______________________

ნაწილი II.

საჯარიმო ქვითრის ყუა №000000

(ეს ნაწილი რჩება საბანკო დაწესებულებაში)

1.______________________________
(გადამხდელის სახელი და გვარი)

2. ______________________________
(გადამხდელის მისამართი)

3. ______________________________
(ჯარიმის ოდენობა)

4.______________________________
(ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის
მუხლი)

5.______________________________
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი)

6.______________________________
(საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი)

7. მიმღები მოლარე ______________
                                 (ხელმოწერა)

8. შემომტანი____________________

                  (ხელმოწერა)

ბ.ა.

თარიღი ________________________________
(რიცხვი, თვე და წელი)

საჯარიმო ქვითრის ყუა ივსება საბანკო 
დაწესებულების ან საჯარიმო თანხის 
შემომტანის მიერ.



საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შედგენისას დამრღვევს განემარტა 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და 
მოვალეობები:

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს 
გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს 
მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის 
განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; 
გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების 
ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის 
გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება).

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს მიეცა განმარტება 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
273-ე მუხლითა და ნარჩენების მართვის კოდექსის 47-ე მუხლის მე-
16 ნაწილით გათვალისწინებული უფლებებისა და 
სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების (საჯარიმო 
ქვითარის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის) 
სასამართლოში გასაჩივრების 10-დღიანი ვადის შესახებ.
დამკვეთი:                                                
დამამზადებელი:                                                                                                                             
სფს-ს რეგისტრაციის №


