
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 „,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 
აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 25 
აგვისტოს №14 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 2020 წლის 21 
თებერვლის დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2020 წლის 24 
თებერვლის დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 
თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).

„,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-
სამართლებრივი აქტის (დადგენილება)  გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2020 წლის 28 
თებერვალი.



პროექტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №--
2020 წლის --  იანვარი

დაბა ქედა

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ

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

მუხლი 1.
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 25 აგვისტოს №14 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge  25/08/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016222) შეტანილი იქნას 
ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის 1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” 
ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) ნოტარიულად დამოწმებული ამხანაგობის წესდების ასლი ან საერთო  კრების  ოქმის  
დედანი კრების თავმჯდომარის ნოტარიულად დამოწმებული ხელმოწერით 

(ამხანაგობის  წესდების  არარსებობის  შემთხვევაში);“
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საერთო  კრების  ოქმის  დედანი კრების თავმჯდომარის ნოტარიულად დამოწმებული 

ხელმოწერით;“

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                              შუქრი თურმანიძე
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