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„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის 

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

თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-
ე მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  გადაწივიტა:

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 
(დადგენილება) პროექტზე.

2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ 
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 2018 წლის  20 აპრილი.

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 
გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 27 აპრილი.

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 უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ც ნ ო ბ ა

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” 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 ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;).

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა შეუძლიათ 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 19 აპრილს დღის 18:00 
საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 20 აპრილს დღის 16:00 
საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, 
მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-
სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  27 აპრილი.



პროექტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

2018 წლის --  აპრილი
დაბა ქედა

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების 
შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდეგი ნორმატიული აქტები:
ა) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების 
სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №43 დადგენილება (ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 
111201016, 06/12/2011,  სარეგისტრაციო კოდი: 330130000.35.134.016061).
ბ) ,,ქედის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირებზე პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების 
თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 აგვისტოს №22 დადგენილება (ვებგვერდი, 
www.matsne.gov.ge, 26/08/2014 , სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016141).
გ) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 ოქტომბრის 
№27 დადგენილება (ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 06/10/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 
010320040.35.134.016146)

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                   შუქრი თურმანიძე

http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
http://www.matsne.gov.ge/
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,, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების 
შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ: 
ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი: 
ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზია საქართველოს კანონმდებლობასთან ქედის მუნიციპალიტეტის 

ნორმატიულ აქტთა შესაბამისობაში მოყვანა, კერძოდ  ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, 
შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის 
დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №43 დადგენილებით 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის მინიჭებული უფლებამოსილება მოქმედი სამართლებრივი ნორმების 
შესაბამისად სცდება საკრებულოს კომპეტენციის სფეროს. ,, „საჯარო რეესტრის შესახებ ინსტრუქციის 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 15 იანვრის №4 ბრძანებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 1 აგვისტოს №151 
ბრძანების შესაბამისად,  საქართველოს ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის დასახლებაში არსებული 
გეოგრაფიული ობიექტისათვის, ბინისათვის და სხვა სახის ობიექტისთვის ნომრის მინიჭებას ციფრების ან/და 
ქართული ანბანის ასოების გამოყენებით ახორციელებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოხელის შრომის ანაზრაურებას არ 
მოიცავს პრემიას, შესაბამისად მიზანშეწონილია ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქედის მუნიციპალიტეტში 
დასაქმებულ პირებზე პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 აგვისტოს №22 დადგენილება.

რაც შეეხება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულებას, ძალადაკარგულდ გამოცხადებულია ის 
ნორმატიული აქტები რომლის საფუძველზეც მიღებულია ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 ოქტომბრის №27 დადგენილება.

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი: 
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ აქტთა 

ძალადაკარგულად გამოცხადება.
ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი: 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდეგი ნორმატიული 

აქტები:
ა) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი 

სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №43 დადგენილება (ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი, 
111201016, 06/12/2011,  სარეგისტრაციო კოდი: 330130000.35.134.016061).

ბ) ,,ქედის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირებზე პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის 
დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 აგვისტოს №22 დადგენილება 
(ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 26/08/2014 , სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016141).

გ) ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 
1 ოქტომბრის №27 დადგენილება (ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 06/10/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 
010320040.35.134.016146)

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

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


ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
დამატებითი სახსრების გამოყოფას. 

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

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

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 
ნორმატიული აქტის  მიღება  არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. 
გ) ნორმატიული აქტის   მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან 
 გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე  

ნორმატიულ აქტებთან: 
ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე 

ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
გ.ბ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 
ნორმატიული აქტის პროექტის მიღების პროცესში ადგილი არ ჰქონია კონსულტაციის მიღებას.
დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 
ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში წინასწარი სამართლებრივი დასკვნა არ მიღებულა.
დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/დაექსპერტის 

შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ. 
ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილება. 
ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე.
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედური საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე - ამირან დევაძე.


