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შპს „ქედის წყალკანალის“ მიერ 2019 წლის 8 თვეში შესრულებული სამუშაოს 
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 შპს „ქედის წყალკანალის“ მიერ 2019 წლის 8 თვეში 
შესრულებული სამუშაოს 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

შპს „ქედის წყალკანალის“ მიერ 2019 წლის 8 თვეში შესრულებული სამუშაოს
ანგარიშის მოსმენის შესახებ

შპს ,,ქედის წყალკანალი“-ს საქმიანობის ძირითად მიმართულებას  წარმოადგენს:
ა) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია და მისი შემდგომი 

განვითარება;
ბ) წყალ მიმღებებისა და გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაცია უზრუნველყოფა;
გ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის 

ექსპლოატაცია და უზრუნველყოფა;
დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების 

ექსპლუატაცია და უზრუნველყოფა;
ე) საზოგადოების ინფორმირება წყლის წარმოების ეფექტურად გამოყენებისა და 

წყლის ხარჯვის შეზღუდვების შესახებ.
    შპს ,,ქედის წყალკანალი“-ს 2019 წლის საანგარიშო პერიოდის დამტკიცებული 
წლიური ბიუჯეტი წესდებით გათვალისწინებული ძირითადი ფუნქციების განხორციელება 
განსაზღვრულია  240400 ლარით, აქედან 2019 წლის 8 თვეში ფაქტიურად გაწეული ხარჯებია:

შრომის ანაზღაურების მუხლში გეგმით გათვალისწინებულია - 129840 ლარი, აქედან 
გახარჯულია - 86940 ლარი.
საკანცელარიო საწერი ქაღალდის და საკანცელარიო წიგნების შეძენისათვის  გეგმა - 430   
ლარი, ხარჯი - 214 ლარი.
მარაგნაწილების დამხმარე მასალების შეძენის მუხლით გეგმა - 15351, ხარჯი - 14606 ლარი.
კავშირგაბმულობა: გეგმა - 1850 ლარი, ხარჯი - 1114 ლარი.
ელექტროენერგიის ხარჯის მუხლი: გეგმა - 700 ლარი, ხარჯი - 252 ლარი.
კანალიზაციისა და ასინიზაციის ხარჯი: გეგმა - 8200 ლარი, ხარჯი - 8200 ლარი.
საწვავ-საპოხი მასალების შესაძენად: გეგმა - 33318 ლარი, ხარჯი - 33318 ლარი.
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტი: გეგმა - 4082 ლარი, ხარჯი - 3577 ლარი.
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებისათვის: გეგმა - 33409 ლარი, ხარჯი - 27379 ლარი.

შპს ,,ქედის წყალკანალი“-ს ბალანსზე ირიცხება 12 ერთეული სასმელი წყლის  
მაგისტრალი. აქედან, 4 სასმელი წყლის სათავეზე ხორციელდება თხევადი ქლორით 
წვეთობრივი დაქლორვა 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში, ხოლო დანარჩენი 8 ერთეული სასმელი 
წყლის  სათავე ნაგებობა კვირაში ერთხელ მუშავდება ქლორით.

სასმელი წყლის 12 მაგისტრალიდან აღებული სინჯები, თვეში ერთხელ, შემდგომი 
კვლევისა და ხარისხის სტანდარტების შესაბამისობაში კვლევისათვის წარედგინება აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს - სსიპ ლაბორატორიულ 
კვლევით ცენტრს.

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში. ასევე 
ხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო 
სისტემებისა და კოლექტორების დაქლორვა თვეში ერთხელ, კირიანი ქლორით.

ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.
დღეის მდგომარეობით შპს ,,ქედის წყალკანალს“ არ გააჩნია დავალიანება მომწოდებლებთან.
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