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ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
განვითარების სამსახურის 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიში, 
თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი №1

ა ნ გ ა რ ი შ ი

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში

გაწეული მუშაობის შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის 
დასაწყისიდან სამუშაოები მიმდინარეობს მუნიციპალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯებისა 
და შესყიდვების გეგმით დამტკიცებული შესყიდვების განხორციელებისა და მუნიციპალური ქონების 
აღრიცხვის, განფასების, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციასა და გასხვისების პროცედურების მართვის 
კუთხით. კერძოდ 2019 წლის განვლილ ოთხ თვეში სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სულ გაფორმებული 
იქნა 135 ხელშეკრულება. მათ შორის ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 38 
ხელშეკრულება, გამარტივებული შესყიდვის ფორმით 74 ხელშეკრულება კონსოლიდირებული 
ტენდერით 23 ხელშეკრულება. გამარტივებულ შესყიდვებში ნაგულისხმევია სოფლის მოსახლეობის 
სამედიცინო მომსახურების შესყიდვაზე და ფსიქიური აშლილობის პირთა მობილური გუნდის 
მომსახურების პროგრამაზე, ადმინისტრაციული შენობის დაცვის და კულტურული მომსახურების 
ღონისძიებებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელთა გაფორმება ხდება პირდაპირი 
შესყიდვის წესით, შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვალს №2 და 2010 წლის 
10 სექტემბრის №7 ბრძანებებით განსაზღვრულ პირობებში დამტკიცებული შესყიდვების გეგმის 
შესაბამისად. შესყიდვების თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულებამ შეადგინა 1 
760 554 ლარი. აქედან ელექტრონული ტენდერების მეშვეობით გაფორმებული ხელშეკრულებების 
ღირებულება 1 240 230 ლარი, გამარტივებული შესყიდვებით 329 538 ლარი.

სახელმწიფო შესყიდვების თაობაზე სატენდერო კომისიის მიერ გამოცხადდა 81 ელექტრონული 
ტენდერი, აქედან არ შედგა 9 ტენდერი, რომელთაგან 8 ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თაობაზე 
გამოცხადებული ა, ხოლო ერთი ტენდერი ავტომანქანების ტექმომსახურებაზე. ყველა არ შემდგარი 
ტენდერების მიზეზი მათში პრეტენდენტთა არ მონაწილეობაა, ასევე სატენდერო პროცედურების 
დასრულებამდე შეწყდა 8 ტენდერი, სატენდერო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამო. 
უარყოფითად დასრულდა სამი ტენდერი, ვინაიდან პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილმა 
დაზუსტებულმა დოკუმენტაციამ ვერ დააკმაყოფილა სატენდერო პირობების მოთხოვნები.

სატენდერო პროცედურას წარმართავს კანონმდებლობის შესაბამისად მერის ბრძანებით 
შექმნილი სატენდერო კომისია, რომელშიც მონაწილეობენ ძირითადად მერიის სამსახურების 
ხელმძღვანელები.

დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო შესყიდვების თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების 
ძირითადი ნაწილი მოდის ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოების შესყიდვებზე, რომლებიცაა 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება, სპორტული მოედნების 
რეაბილიტაცია და სხვა.

2019 წელში ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისათვის დაგეგმილი შესყიდვების ღირებულება 
შეადგენს 5 851 730 ლარს. 01 მაისამდე დადებულია უკვე ხელშეკრულებების საერთო ღირებულების 
31%-ზე, ანუ 1 760 555 ლარზე.

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ წლის განვლილ პერიოდში აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის 14 მარტის №39 განკარგულებით ქედის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებისათვის გამოყოფილი 740000 ლარის ფარგლებში შედგენილი იქნა სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა, რომელიც დამტკიცებულია საკრებულოს მიერ 2019 წლის 30 აპრილის №17 განკარგულებით 



და დაწყებულია მუშაობა პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესაბამისი შესყიდვების 
განხორციელებისათვის.

სამსახურის მიერ გარკვეული სამუშაოებია ჩატარებული წლის განვლილ პერიოდში 
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის, რეგისტრაციის, გასხვისების და მოვლა-პატრონობის კუთხით. 
კერძოდ, არსებული ქონების აუდიტორული შეფასების, კლასიფიკაციისა და შესაბამისი ბაზის 
შექმნისათვის გამოცხადებული იქნა ტენდერი აუდიტორული შემფასებელი კომპანიის მომსახურების 
შესყიდვისათვის, სადაც უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია და შესაბამისი პროცედურა 
დაიწყება უახლოეს პერიოდში. ჩატარებული სამუშაოები შესაძლებლობას მოგვცემს დაზუსტებული 
იქნას არსებული ქონების საბალანსო ღირებულება და მათი მონაცემების ადვილად წვდომისათვის 
შეიქმნება შესაბამისი ელექტრონული ბაზა, ქონების სახეობების მიხედვით.

წლის განვლილ პერიოდში საკრებულოს თანხმობით ქედის კომუნალურსერვისზე და  აჭარის 
საგზაო დეპარტამენტზე დროებით სარგებლობის უფლებით გადაცემული იქნა სარწყავი არხები და 
სპეცტექნიკა, სულ 14 ერთეული ქონება. არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 
დარეგისტრირებისათვის სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს გაეგზავნა მოთხოვნა 6 ერთეულ 
ქონებაზე, რომელთაგან ორი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა მუნიციპალურ საკუთრებად. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების საჭიროების 
შემთხვევაში, რეგისტრაციის პროცედურა სირთულეებთანაა დაკავშირებული, ვინაიდან სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტო ხშირად არ იზიარებს მუნიციპალიტეტის მერიის მოთხოვნას და 
ჭიანურდება შესაბამისი პროცედურა. ასე მოხდა მაგალითად სამ შემთხვევაში, დაბა ქედაში მდინარე 
აჭარისწყლის სანაპიროზე ახლადათვისებული ორი ტერიტორია და სოფელ პირველ მაისში 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით გადმოსაცემი მიწის ნაკვეთების 
რეგისტრაციის პროცედურა, რომელიც დაიწყო 2018 წელს დღემდე არ არის დასრულებული.

წლის განვლილ პერიოდში სამსახურში დროულად ხდებოდა შემოსული დოკუმენტების 
განხილვა და რეაგირება, სულ 4 თვეში შემოსულია 456 წერილობითი დოკუმენტი, მათგან 139 
განცხადება, 75 მოხსენებითი ბარათი და 242 წერილი სხვადასხვა უწყებებიდან. ყველა დოკუმენტაცია 
განხილული იქნა დროულად და გაცემულია შესაბამისი პასუხები.

ამასთან სამსახურის მხრიდან ქონების, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების, შესყიდვების 
განხორციელების, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვისა და სხვა საკითხებზე გაგზავნილია სხვადასხვა 
უწყებებში 237 წერილი.

პარალელურად ხდება სამსახურის უფროსისა და განყოფილებების მიერ ზეპირ მთხოვნელთა 
მიღება ყოველდღიურად, რომელთაც მიწათსარგებლობის, ქონების მართვის საკითხებზე ეძლევა 
შესაბამისი განმარტებები.
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