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„ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების 
წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის 

№20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 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  გადაწყვიტა:

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ „ქედის 
მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 
მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
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  23 აგვისტო.

4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 
გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო.

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).

http://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 საპატიო 

წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის 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 22 აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 

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

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2018 წლის -- ივლისი 

დაბა ქედა 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების 

წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 

დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

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

შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1.  

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო 

კოდი: 010330000.35.134.0161183,  17/12/2015) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და 

ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების  (დანართი №1): 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო 

1. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო (შემდეგში - საბჭო) 

იქმნება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. 

2. საბჭოს შემადგენლობას და საქმიანობას განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი.“ 

ბ) მე-3 მუხლი  პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი, „მე-3“, „მე-4“ და „მე-5“ პუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს;“ 

„3. საპატიო წოდების მისანიჭებლად უფლებამოსილი პირები კანდიდატურას 

წარუდგენენ მერს, რასაც წერილობითი სახით თან უნდა ერთოდეს:“ 

„4. მერი შემოსულ დოკუმენტაციას შესასწავლად და დასკვნის მოსამზადებლად  

გადასცემს საბჭოს.“ 

„5. საბჭო ღია კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას შუამდგომლობის 

დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე მერისათვის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო დასკვნით მიმართვის შესახებ.“ 

გ) მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 4. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭება 

1. საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს ანიჭებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი, საბჭოს 

წარდგენის საფუძველზე. 

2. საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭებისას პირს გადაეცემა შესაბამისი მოწმობა, 

რომელსაც ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ხელს აწერს მერი და იგი დასტურდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის  ბეჭდით. 

3. საპატიო წოდების დამადასტურებელი მოწმობა მიმღებს გადაეცემა საზეიმო 

ვითარებაში ან მის გარეშე. მოწმობის გადაცემაზე უფლებამოსილი  პირია  ქედის 

მუნიციპალიტეტის  მერი. 

4. საპატიო წოდების მიმღებს, წოდების მინიჭების დღეს შეიძლება გადაეცეს ფასიანი 

საჩუქარი ან/და ფულადი ჯილდო. 



5. საპატიო  წოდების მინიჭების შესახებ ჩანაწერები უნდა შესრულდეს სპეციალურ 

წიგნში სახელწოდებით  – ,,საპატიო ქედელი“. 

6. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების დამადასტურებელი მოწმობის დამზადებასა 

და წიგნში ჩანაწერის გაკეთებას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აისახება 

საპატიო წოდების შესახებ სრული ინფორმაცია (ფოტოსურათი, ბიოგრაფია და ცნობები, თუ 

რა დამსახურებისთვის მიენიჭა პირს  ეს წოდება).“ 

მუხლი 2.  

დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების ფორმა  

(დანართი №2)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი №2. 

 

                                                                                                                     
 

ქედის მუნიციპალიტეტი 

 

მ ო წ მ ო ბ ა № 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდება  ,, ___________________“ მიენიჭა 

 

ბატონ/ქალბატონ ______________________________ 

          (სახელი, გვარი) 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 20__ წლის __  __________________ №____ ბრძანებით 

 

 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის  მერი                                      ________________________ 

                                                        (ხელმოწერა)                          (სახელი, გვარი) 

 

 

მუხლი 3.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე           

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ 

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია მოქმედი ნორმატიული აქტის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში 

მოყვანა.   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 

აქტში - „ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და 

მინიჭების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 15 დეკემბრის №20 დადგენილებაში სათანადო ცვლილების განხორციელება, რათა 

სამართლებრივად მოწესრიგდეს მოქმედი დადგენილების   კანონმდებლობასთან არსებული 

შეუსაბამობები. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 

მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 

შესაბამისად ხდება დადგენილებაში შემდეგი სახის ცვლილების შეტანა, კერძოდ: 

1. დადგენილებით დამტკიცებული ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და 

ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესების  (დანართი №1): 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო 

1. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მიმნიჭებელი საბჭო (შემდეგში - საბჭო) 

იქმნება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით. 

2. საბჭოს შემადგენლობას და საქმიანობას განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერი.“ 

ბ) მე-3 მუხლი  პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი, „მე-3“, „მე-4“ და „მე-5“ პუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს;“ 

„3. საპატიო წოდების მისანიჭებლად უფლებამოსილი პირები კანდიდატურას 

წარუდგენენ მერს, რასაც წერილობითი სახით თან უნდა ერთოდეს:“ 

„4. მერი შემოსულ დოკუმენტაციას შესასწავლად და დასკვნის მოსამზადებლად  

გადასცემს საბჭოს.“ 

„5. საბჭო ღია კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას შუამდგომლობის 

დაკმაყოფილების ან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე მერისათვის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო დასკვნით მიმართვის შესახებ.“ 

გ) მე-4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



„მუხლი 4. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭება 

1. საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს ანიჭებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერი, საბჭოს 

წარდგენის საფუძველზე. 

2. საპატიო წოდებისა და ჯილდოს მინიჭებისას პირს გადაეცემა შესაბამისი მოწმობა, 

რომელსაც ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ხელს აწერს მერი და იგი დასტურდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერის  ბეჭდით. 

3. საპატიო წოდების დამადასტურებელი მოწმობა მიმღებს გადაეცემა საზეიმო 

ვითარებაში ან მის გარეშე. მოწმობის გადაცემაზე უფლებამოსილი  პირია  ქედის 

მუნიციპალიტეტის  მერი. 

4. საპატიო წოდების მიმღებს, წოდების მინიჭების დღეს შეიძლება გადაეცეს ფასიანი 

საჩუქარი ან/და ფულადი ჯილდო. 

5. საპატიო  წოდების მინიჭების შესახებ ჩანაწერები უნდა შესრულდეს სპეციალურ 

წიგნში სახელწოდებით  – ,,საპატიო ქედელი“. 

6. საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების დამადასტურებელი მოწმობის დამზადებასა 

და წიგნში ჩანაწერის გაკეთებას უზრუნველყოფს ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აისახება 

საპატიო წოდების შესახებ სრული ინფორმაცია (ფოტოსურათი, ბიოგრაფია და ცნობები, თუ 

რა დამსახურებისთვის მიენიჭა პირს  ეს წოდება).“ 

დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად დადგენილებით დამტკიცებული ქედის 

მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების ფორმა  (დანართი №2)  ჩამოყალიბდა შემდეგი 

რედაქციით: 

„დანართი №2. 

 

                                                                                                         
ქედის მუნიციპალიტეტი 

 

მ ო წ მ ო ბ ა № 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდება  ,, ___________________“ მიენიჭა 

 

ბატონ/ქალბატონ ______________________________ 

          (სახელი, გვარი) 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 20__ წლის __  __________________ №____ ბრძანებით 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის  მერი                                      ________________________ 

                                                        (ხელმოწერა)                          (სახელი, გვარი) 

 

დადგენილების მე-3 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 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 

ადგილობრივიბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება  წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

გ) ნორმატიული აქტის    მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან  

გ.ა) ნორმატიული აქტის  მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

კანონქვემდებარე  ნორმატიულ აქტებთან:  

ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს. 

დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო 

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

შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

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

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

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის  ავტორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.  

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - სულიკო ჩხიკვაძე. 

ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 


