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,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 
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 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ 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)  .

7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება 
უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

http://www.keda.ge/


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 
ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 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 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 
ივნისს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 
თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის 
№13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“   ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 
გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის  31 აგვისტო.



ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №--

 ივლისი  2018 წელი
დაბა ქედა

                                                                                                 
,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1.
,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 
დადგენილებით (www.matsne.gov.ge  16/06/2015; სარეგისტრაციო კოდი 
010250020.35.134.016176) დამტკიცებულ დანართში შეტანილ იქნას  შემდეგი სახის 
ცვლილება:

1. დანართის მე-3 მუხლის: 
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. მწვანე ნარგავების მოვლის ღონისძიებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერია.“
ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. სპეციალურ გამოკვლევას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახური ან კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული 
ფიზიკური ან/და იურიდიული პირები, ხელშეკრულების საფუძველზე.“

2. დანართის მე-4 მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. მოვლითი ჭრებით მიღებული მერქნული რესურსის განლაგება ხდება  ქედის 
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, ხოლო განკარგვა ან გასხვისება  ხდება ქედის 
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და ამ წესის 
შესაბამისად.“
ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. მოვლითი ჭრა ხორციელდება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ.“

3. დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მოვლითი ჭრებისას მოსაჭრელი ხეების მონიშვნა და უბნის გამოყოფა

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


1. მოვლითი ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით ხეების ერთეულად მონიშვნა  ან/და 
ჭრა ხორციელდება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების 
სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ.
2. ამ   წესის   მე-4   მუხლის   პირველი   პუნქტის   „ა“,   „ბ“,   „გ“   „დ“   და   „ვ“   ქვეპუნქტებით   
გათვალისწინებული შემთხვევებისას, წარმოებს ხეების აღრიცხვა და მოსაჭრელი ხეების 
უბნის გამოყოფა.
3. მოსაჭრელი ხეების უბნის მონიშვნამდე განისაზღვრება მოსაჭრელი ხეების უბნის 
მონიშვნას დასაქვემდებარებელი ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე 
ნარგავების რომელიმე უბანი  და  მოსაპოვებელი  ხეების  მოცულობა  მწვანე ნარგავების 
აღრიცხვის მასალების და მწვანე ნარგავების ფაქტობრივი მდგომარეობის საფუძველზე, 
ხოლო მასალების არარსებობის შემთხვევაში – მწვანე ნარგავების ფაქტობრივი 
მდგომარეობის მიხედვით.
4. ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნით (ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული გეგმის მიხედვით) ქედის 
მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით ხდება მწვანე ნარგავების უბნებად დაყოფა 
(ზონირება).
5. ამ  წესის მე-4  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე’’ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევისას ხეების მონიშვნა ხორციელდება  მოსაჭრელი ხეების ერთეულად მონიშვნის 
გზით.
6. მოსაჭრელი ხეების მონიშვნისას ძირობრივ აღრიცხვას ექვემდებარება 8 სმ და მეტი 
ტაქსაციური დიამეტრის ხეები (თითოეული ხის მოცულობის მიხედვით). ხეებს  ფესვის 
ყელთან მდგრადი  საღებავით   ეწერება   რიგითი   ნომერი,   ჭრაში დანიშნულ ხეებზე 
თვალთახედვის არეში (მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 1,7 მეტრამდე სიმაღლეზე) 
კეთდება მონიშვნა მკვეთრი ფერის საღებავით.  ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით 
შეიძლება შემოღებული იქნეს მოსაჭრელი ხეების მონიშნვის დამღის სპეციალური ფორმა.
7. მწვანე ნარგავებზე მოსაჭრელი ხეების აღრიცხვის სამუშაოების შეთანხმება ხდება 
აღრიცხვის სამუშაოების დამთავრების  შემდეგ. შეთანხმება ხდება ქედის მუნიციპალიტეტის 
მერთან ან ქედის მუნიციპალიტეტის მერისს მიერ შექმნილ სამუშაო ჯგუფთან. შეთანხმებით  
დგინდება ხეების  შესაბამისობა აღრიცხვის უწყისში  ასახული  მონაცემებთან, სხვაობის 
გამოვლენის შემთხვევაში, გადამოწმებას ექვემდებარება ჭრაში დანიშნული ყველა ხე.
8. აღრიცხვის უწყისის ერთი ეგზემპლარი ინახება  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკური განვითარების სამსახურში, ხოლო მეორე ჭრის განმახორციელებელ ფიზიკურ 
ან იურიდიულ პირთან.
9. ჭრა არ ხორციელდება, როდესაც აღრიცხვის უწყისში ხეების მოცულობა არ შეესაბამება 
ხეების ფაქტობრივ მოცულობას. ასეთ შემთხვევაში ჭრა ხორციელდება ახალი აღრიცხვის 
უწყისის საფუძველზე.
10. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ მწვანე 
ნარგავებზე მოსაჭრელი ხეების აღრიცხვის სამუშაოების შეთანხმება ხდება თითოეულ მწვანე 



ნარგავების აღრიცხვის სამუშაოების დამთავრების შემდეგ. შეთანხმებით დგინდება ჭრაში 
დანიშნული ხეების  შესაბამისობა აღრიცხვის უწყისში  ასახულ მონაცემებთან, სხვაობის  
გამოვლენის  შემთხვევაში გადამოწმებას ექვემდებარება ჭრაში დანიშნული ყველა ხე.”

4. დანართის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ბიოლოგიური,   ქიმიური   და   სხვა   სპეციალური   საშუალებებით   მწვანე   ნარგავების   
მოვლა   ხორციელდება სპეციალური  გამოკვლევების  საფუძველზე  დასახულ  
ღონისძიებათა მიხედვით, გამოკვლევას ატარებს  ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან 
ხელშეკრულების საფუძველზე ფიზიკური ან იურიდიული პირი.“

5. დანართის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. დაგეგმილ  ტერიტორიაზე  უნდა  შედგეს  მწვანე  ნარგავების  აღდგენისა  და  გაშენების  
პროექტი,  რომელსაც ადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების 
სამსახური ან ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.“

6. დანართის მე-13 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. სპეციალური  ჭრა ხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურის ან/და ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ, ქედის მუნიციპალიტეტის 
ინიციატივით ან დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე.
 ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. სპეციალური ჭრით მიღებული მერქნული რესურსის განლაგება ან გადაცემა ხდება ქედის 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, ამ წესის მე-18 მუხლის შესაბამისად.“

7. დანართის მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 ,,4. აღრიცხვის უწყისის ერთი ეგზემპლარი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურში ინახება, ხოლო მეორე ეგზემპლარი ჭრის განმახორციელებელ 
ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირთან.“

8. დანართის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ამ წესის მიზნებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე 
ნარგავები შესაძლებელია დაიყოს და დაინომროს უბნებად, ქედის მუნიციპალიტეტის  მერის 
ბრძანებით.“

9. დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ან 
ჩამორთმეული   ან/და   ინსპექტირებით   გამოვლენილი  უკანონოდ  მოპოვებული  მწვანე  
ნარგავების გასხვისება ან განკარგვა
1. მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ან 
ჩამორთმეული  ან/და  ინსპექტირებისას  გამოვლენილი  უკანონოდ მოპოვებული  მწვანე 
ნარგავები  (ფუნქციადაკარგული მწვანე ნარგავები-საშეშე ან/და სამასალე მერქანი)  
წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას.



2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მწვანე ნარგავები ეკონომიკური განვითარების 
სამსახურის  მიერ შეიძლება დასაწყობდეს საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას.
3. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს უფლება აქვს ამ  
მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული  ფუნქცია დაკარგული მწვანე ნარგავები - საშეშე ან/და 
სამასალე მერქანი  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 121-ე მუხლით 
დადგენილი გასხვისების წესის და ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი  
ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით შექმნილი შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის ოქმის  
საფუძველზე  უსასყიდლოდ (საშეშე  ან/და სამასალე მერქნად)   გადასცეს იურიდიულ პირს 
ან ფიზიკურ პირებს, მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით.
4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია შექმნას სამუშაო ჯგუფი და 
განსაზღვროს  მწვანე ნარგავების მოვლითი ან/და სპეციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული   
ჩამორთმეული  ან/და  ინსპექტირებისას გამოვლენილი  უკანონოდ მოპოვებული ფუნქცია 
დაკარგული მწვანე ნარგავების - საშეშე ან/და სამასალე მერქნის (გასხვისების) გადაცემის 
წესი, მიმღები პირების კატეგორიები, აღნიშნული ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებული 
სხვა პროცედურები.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სახელწოდება, 
საქმიანობის წესი და უფლებამოსილებები განისაზღვრება   ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 
ბრძანებით.
6. ამ მუხლის პირველი პუნქტში აღნიშნული მწვანე  ნარგავების განკარგვა ხდება  
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით 
დადგენილი წესით.
7. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური  
უზრუნველყოფს გადასაცემი ფუნქცია დაკარგული მწვანე ნარგავების - საშეშე ან/და 
სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებას საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ 
ტერიტორიამდე.“

10. დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. აღრიცხვის უწყისს ადგენს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახური.“

11. დანართის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,2. ხეების გადარგვა ხორციელდება ქედი მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურის  მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე.“

მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 ქედის მუნიციპალიტეტის
  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                         შუქრი თურმანიძე



განმარტებითი ბარათი

,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის 
№13 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 ,,ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ივნისის №13 დადგენილების ადგილობრივი 
თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, 
დადგენილებაში გამოყენებული ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, 
მოქმედი სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად უნდა მიეთითოს  „მერია“.

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის 

წესში  ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი 
ნორმების შესაბამისად „მერია“-ს მითითება. 

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი: 
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად ,ცვლილება უნდა შევიდეს 
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში, სადაც გამოყენებულია 
ტერმინი ,,გამგეობა“.

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 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.

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 საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების 
მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე.

ვ) ნორმატიული აქტის  წარმდგენი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე.
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი: 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე.


