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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 თაობაზე

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 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  21 თებერვალი.



4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 
გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 23 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 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 „ „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 ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული. 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა 

შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 20 

თებერვალს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის  21 თებერვალს 

დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№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 2018 წლის  23 თებერვალი. 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2018 წლის -- თებერვალი 

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 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 

 

„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 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 (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, 

www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი  010250020.35.134.016197. 20/07/2016) შეტანილი იქნას შემდეგი 

ცვლილებები: 

1. დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე−35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 

სამართალდარღვევისას, საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის 

შედგენის უფლებამოსილება მიენიჭოს ქედის  მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურს.“ 

2. დადგენილებით დამტკიცებული წესის (დანართი №1): 

ა)  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე 

უფლებამოსილნი არიან ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

(შემდგომში-სამსახური) საჯარო მოხელეები (შემდგომში - მოხელე).“ 

 ბ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „1. სამსახურის საჯარიმო ქვითრებით – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებით 

მომარაგება ხორციელდება სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ და ფორმდება სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტით.“ 



გ) მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) ხაზის მაგივრად გამოიყენება მიკრო შრიპტი სადაც იკითხება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახური;“ 

3. დადგენილებით დამტკიცებული საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმის ფორმა (დანართი-№2) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„დანართი №2 

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმა 

 

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
 

ნაწილი I. 

საჯარიმო ქვითარი  - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი №000000 

 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: ___________________ 

              მოწმე:  _____________________ 

                                (ხელმოწერა) 

             ოქმის შემდგენლი:______________________ 

(ხელმოწერა) 

            სამართალდამღვევი: ____________________ 

                                                       (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. 



            ხელმოწერაზე ან ქვითრის ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა: 

______________________________________________________________ 
 

 

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 ქვითრის - 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის) სასამართლოში 

გასაჩივრების 10-დღიანი ვადის შესახებ. 

 

დამკვეთი:                                                 

 

დამამზადებელი:  
                                                                                                                             
სფს-ს რეგისტრაციის №“ 

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული სააღსრულებო ფურცლის ფორმა (დანართი №3) ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 

 

 

 

 

 

 

 



„დანართი №3 

სააღსრულებო ფურცლის ფორმა 

 
საქმე № ----- 

 

ს ა ა ღ ს რ უ ლ ე ბ ო   ფ უ რ ც ე ლ ი 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(სააღსრულებო ფურცლის გამცემი) 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

საქმე, რომლის გამოც გაცემულია სააღსრულებო ფურცელი 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

დადგენილების გამოტანის თარიღი 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

დადგენილების კანონიერ ძალაში შესვლის თარიღი 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილი 

 

კრედიტორის დასახელება და რეკვიზიტები: 
 

 

მოვალის დასახელება და რეკვიზიტები: 

 

 

სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თარიღი: 

 

სამსახურის უფროსი -----------------------------“  

5. დადგენილებით დამტკიცებული გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების 

ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ოქმების ჩამოწერის ფორმა (დანართი №7) ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 
 

 

 

 

 

 

 



„დანართი №7 

გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა 

ოქმების ჩამოწერის ფორმა 

 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის მერია 

 

აქტი№ ----- 

 

ქედა                                                                          ------   -------------------- 20___წელი 

 

გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების ჩამოწერის შესახებ 

№ 
საჯარიმო ქვითრის 

ჩამოწერის მიზეზი 

რაოდენობა 

 

ოქმის 

(საჯარიმო ქვითრის) 

ინდივიდუალური 

ნომერი 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

ხელმოწერით ვადასტურებთ აქტის მიხედვით წარმოდგენილი უვარგისი საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების ჩამოწერის სისწორეს. 

 

სამსახურის უფროსი: /-------------------------/ 

 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი: /------------------------/ 

 

საჯარიმო ქვითრების – ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების გამოყენებასა 

და აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი: /------------------------/“ 

 

მუხლი 2.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      შუქრი თურმანიძე 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

„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 ნორმატიული აქტის (დადგენილება)  პროექტზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:  

ა.ა) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზი:  

ნორმატიული აქტის  მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ში განხორციელებული ცვლილებები   

ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი:  

ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  და „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს მოთხოვნათა შესრულება 

რათა განხორციელდეს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „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 ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

შედგენა  და აღნიშნული საკითხების სამართლებრივი მოწესრიგება - გადაწყვეტა.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი: 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში (დადგენილება) შეიტანოს სათანადო 

ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 

საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად 

ხდება დადგენილებით დამტკიცებულ დანართებში (№№1-2-3-7 დანართები)   არსებული წინადადებებში 

ასახული დაწესებულების მისი ხემძღვანელის დასახელების შეცვლა და ჩამოყალიბება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, რომელიც წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად 

განსაზღვრულია შემდეგნაირად იხ. ცვლილების დადგენილების პროექტი. 

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.  

ბ.ბ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:  

ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე გაზრდის თვალსაზრისით, ვინაიდან სამართალდარღვევის 

ფაქტზე შედგენილი საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

შედეგად გამოიწვევს დამრღვევის პასუხისმგებლობას -მას დაეკისრება საჯარიმო თანხები 

რომელიც ირიცხება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში.   

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:  



ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე, კერძოდ მკაცრი აღრიცხვის ფორმების (საჯარიმო ქვითარი - 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის) ლიცენზირებულ პოლიგრაფიულ 

საწარმოში დაბეჭვდის გამო;  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:  

ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.  

ბ.ვ) ნორმატიული აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:  

ნორმატიული აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის დაწესებას.  

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 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) 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. 
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