
 

დანართი №1 

 
 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში  

საკრებულოს მუშაობის შესახებ  

საანგარიშო პერიოდი 2019 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც 

განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითად მიმართულებას. 

საკრებულო შედგება 15 პროპორციული და 9 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 

წევრებისაგან. 

საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპებიდან გამომდინარე (კანონიერება, 

საჯაროობა, კოლეგიურობა, დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა, წარმომადგენლობითი 

პრინციპულობის დაცვა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება, თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა, ანგარიშვალდებულება 

მოსახლეობის წინაშე) ახორციელებს თავის საქმიანობას. 

საკრებულო, მისი ორგანოები და თანამდებობის პირები თავის საქმიანობაში 

ხელმძღვანელობენ და მათი უფლებამოსილება განისაზღვრება საქართველოს 

კონსტიტუციით და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით. 

საკრებულოს უფლებამოსილება გააჩნია კონკრეტულ სფეროებში, რომლებზეც არ 

შევჩერდები.  ცენტრალურ მთავრობას გაწერილი აქვს 2019-2025 წლების სტრატეგია 

ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ. მმართველობის ეს სტილი მიღებულია 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და საშუალებას მოგვცემს ჩვენ თვითონ განვსაზღვროთ 

მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ამ შემთხვევაში ხდება 

მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა, როგორც ფინანსური ისე მატერიალური 

საშუალებებით. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის 01 იანვრიდან ძალაში შევიდა 

მუნიციპალიტეტის დაფინანსების, კერძოდ დღგ-ს განაწილების ახალი წესი, რამაც 

საშუალება მოგვცა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო წლიური ბიუჯეტი. ეხლა მიდის 

მსჯელობა საშემოსავლო გადასახადის პროპორციულად განაწილების პრინციპის შესახებ, 

რაც კიდევ უფრო მოგვცემს საშუალებას ბიუჯეტი იყოს უფრო მზარდი. 

ზოგადი მიმოხილვა საკრებულოს წევრების ოპოზიციური ფრთის 

წარმომადგენლებთან ურთიერთობაზე. მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა გარკვეულ 

საკითხებზე ხდებოდა კონსესუსის მიღწევა. 

მიმდინარე მოწვევის ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობა 2019 წლის 

განმავლობაში იყო ნაყოფიერი. საკრებულო აქტიურად თანამშრომლობს ქედის 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, ერთობლივი მუშაობით მიღებული იქნა 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომლის განხორციელება ხელს უწყობს მოსახლეობის 

სოციალური-ეკონომიკურ განვითარებას. პრაქტიკამ ცხადყო, რომ კანონშემოქმედებით 

საქმიანობას სჭირდება პროცედურების მაქსიმალურად დაცვა და პუნქტუალობა, საკითხების 

მომზადებაში არამარტო დაინტერესებული მხარეების, არამედ საკრებულოს თითოეული 

წევრის მეტი ჩართულობა, რაც ამცირებს ხარვეზების და შეცდომების დაშვების 

შესაძლებლობას. საკრებულოს მიერ მიღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები როგორიცაა: ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტი, 



ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცება, კულტურული და 

სპორტული ღონისძიებების დაფინასების მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და სხვა. 

შეიძლება ითქვას, რომ საკრებულომ თავისი საქმიანობის პროცესში მნიშვნელოვნად 

გააუმჯობესა მუშაობა რეგლამენტის შესაბამისად. კერძოდ, ეს ეხება საკრებულოს სხდომაზე 

განსახილველი საკითხების კომისიებში წინასწარ განხილვას, საკითხებზე შესაბამისი 

დასკვნების მომზადებას, ოქმების წარმოებას და ა.შ.  

მნიშვნელოვანია, რომ არ მომხდარა საკრებულოს სხდომებზე განსახილველად 

წარმოდგენილი საკითხების ხელოვნურად შეფერხება, პირიქით, ვცდილობთ, 

მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს საკითხების განხილვა და შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც საჯაროა და ხელმისაწვდომი ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის. ამით მიღწეული იქნა აღმსრულებელი ორგანოების 

დროული ეფექტური მუშაობა, თუმცა ვიქნები თვითკრიტიკული იმასთან დაკავშირებით 

რომ ადგილი ქონდა პროცედურული ნორმების მცირედ დარღვევას, რომელსაც არსებითი 

გავლენა არ მოუხდენია საერთო სამართლებრივი ნორმების წარმართვაში. 

შევეხე რეგლამენტს და უნდა აღინიშნოს, რომ  ცვლილების ნაწილმა საშუალება 

მოგვცა უფრო ეფექტური გამხდარიყო და მართლაც საქმეზე მორგებული გახდა საკრებულოს 

რეგლამენტში ცვლილება, სხდომების გამართვასთან დაკავშირებით. 

მიმდინარე მოწვევის საკრებულომ განიხილა და მიიღო ისეთი მნიშვნელოვანი 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტები, როგორიცაა: 

 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის №1 

დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო 

და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ; 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის №2 

დადგენილება „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის 

წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 

წლის 27 იანვრის №2 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 

 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის №3 დადგენილება „ქედის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილ

ებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 14 ივნისის №4 

დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებ

ის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენი

ლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დანართი - პროგრამები); 
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5. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 აგვისტოს №5 

დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებ

ის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენი

ლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

 

6. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №6 დადგენილება „ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ; 

 

 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 07 ნოემბრის №7 

დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 

იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

 

8. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 

ნოემბრის №8 დადგენილება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტ

ის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის

 №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

 

 

9. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 05 დეკემბრის №9 დადგენილება ქედის 

მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შექმნისა და საქმიანობის წესის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №10 

დადგენილება ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ (პროგრამები და ქვეპროგრამები); 

 

 

ასევე საკრებულოს სხდომაზე გადაწყვეტილი იქნა მნიშვნელოვანი საკითხები, 

რომლებმაც გააუმჯობესეს ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა: 

1. 2019 წლის 18 იანვრის №1 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრება 

არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 21.03.34.441) საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“-სთვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო 

აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ; 

2. 2019 წლის 25 იანვრის №2 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ქედის 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

3. 2019 წლის 25 იანვრის №3 განკარგულება „ „ქედის თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

4. 2019 წლის 25 იანვრის №4 განკარგულება ელექტრონული პეტიციის განხილვის 

შედეგების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

5. 2019 წლის 25 იანვრის №5 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

6. 2019 წლის 22 თებერვლის №6 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერის 

ლევან გორგილაძის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

7. 2019 წლის 22 თებერვლის №7 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

8. 2019 წლის 22 თებერვლის №8 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირ განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, 

ვადით, შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

9. 2019 წლის 22 თებერვლის №9 განკარგულება ქედის თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე; 

10. 2019 წლის 22 თებერვლის №10 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მიერ 

2018 წლის შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 

ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

11. 2019 წლის 01 მარტის №11 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“ - 

სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

12. 2019 წლის 29 მარტის №12 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების 

პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე; 

13. 2019 წლის 29 მარტის №13 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2018 წლის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

14. 2019 წლის 29 მარტის №14 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

15. 2019 წლის 29 მარტის №15 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 

http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/2.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/2.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/3.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/4.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/4.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/5.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/5.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/6.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/6.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/7.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/7.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/7.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/7.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/7.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/8.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/8.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/8.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/8.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/9.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/9.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/10.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/10.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/10.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/11.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/11.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/11.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/11.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/12.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/13.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/13.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/14.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/14.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/15.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/15.pdf


ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტზე პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ; 

16. 2019 წლის 30 აპრილის №16 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების 

პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

17. 2019 წლის 30 აპრილის №17 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში 

განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ; 

18. 2019 წლის 30 აპრილის №18 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 

დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის 

შესახებ; 

19. 2019 წლის 31 მაისის №19 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 

20. 2019 წლის 31 მაისის №20 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების 

პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

21. 2019 წლის 31 მაისის №21 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი პეტიციის - 

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე (ს/კ №21.03.35.040) გურამ ჯიჯავაძის 

სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის პირველი ივნისის 

№239 დადგენილებით დამტკიცებული წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის 

შესახებ; 

22. 2019 წლის 31 მაისის №22 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად 

რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში რუსთაველის ქ.№24-ში მდებარე 

ბინა №3-ის; ბინა №14-ის; ბინა №22-ის; ბინა №28-ის; რუსთაველის ქ.№15-ში მდებარე ბინა №8-

ის; ბინა №19-ის; ბინა №20-ის; ბინა №21-ის; ბინა №35-ის; ბინა №39-ის და წერეთლის ქ.№12-ში 

მდებარე ბინა №11-ის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ 

გადაცემის შესახებ; 
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23. 2019 წლის 31 მაისის №23 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ვადით, შპს 

„ქედის კომუნალურსერვისი“- სათვის გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ; 

24. 2019 წლის 31 მაისის №24 განკარგულება სსიპ დაბა ქედის საჯარო სკოლისთვის - 

სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის სახელის მისანიჭებლად 

თანხმობის მიცემის შესახებ; 

25. 2019 წლის 31 მაისის №25 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული 

ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

26. 2019 წლის 31 მაისის №26 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის 

თაობაზე; 

27. 2019 წლის 31 მაისის №27 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული 

ანგარიშის მოსმენის შესახებ2019 წლის 31 მაისის №27 განკარგულება; 

28. 2019 წლის 31 მაისის №28 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ 

კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

29. 2019 წლის 31 მაისის №29 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის 

პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

30. 2019 წლის 14 ივნისის №30 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად 

რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქ.№1-ში მდებარე 12 

ერთეული საცხოვრებელი ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ; 

31. 2019 წლის 14 ივნისის №31 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში განსახორციელებელი 

ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ; 

32. 2019 წლის 14 ივნისის №32 განკარგულება სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

33. 2019 წლის 28 ივნისის №33 განკარგულება „„ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების 

პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის 

შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №12 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
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34. 2019 წლის 28 ივნისის №34 განკარგულება შპს ქედის „კომუნალურსერვისი“-ს 2019 

წლის ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების შესახებ; 

35. 2019 წლის 26 ივლისის №35 განკარგულება „ ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

36. 2019 წლის 26 ივლისის №36 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის მეორე კვარტალში შესრულებული 

სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

37. 2019 წლის 26 ივლისის №37 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 

დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მეორე კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის 

მოსმენის შესახებ; 

38. 2019 წლის 26 ივლისის №38 განკარგულება ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრის მიერ 

2018 წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

39. 2019 წლის 02 აგვისტოს №39 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ; 

40. 2019 წლის 30 აგვისტოს №40 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ; 

41. 2019 წლის 30 აგვისტოს №41 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

42. 2019 წლის 30 აგვისტოს №42 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის 6 თვეში შესრულებული 

სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

43. 2019 წლის 30 აგვისტოს №43 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წლის II კვარტალში გაწეული სამუშაოს ანგარიშის 

მოსმენის შესახებ; 

44.  2019 წლის 30 სექტემბრის №44 განკარგულება შპს „ქედის წყალკანალის“ მიერ 2019 

წლის 8 თვეში შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ;  

45. 2019 წლის 30 სექტემბრის №45 განკარგულება ა(ა)იპ - „ქედის ისტორიული 

მუზეუმი“-სთვის ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
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პირდაპირ განკარგვის წესით, უვადოთ, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

46. 2019 წლის 30 სექტემბრის №46 განკარგულება ,,ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელში 

განსახორციელებელი ღონისძიებათა დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 14 ივნისის №31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

47. 2019 წლის 25 ოქტომბრის №47 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2019 წლის ცხრა თვეში გაწეული საქმიანობის 

ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

48. 2019 წლის 25 ოქტომბრის №48 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მესამე კვარტალში 

შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

49. 2019 წლის 07 ნოემბრის №49 განკარგულება „ „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

50.  2019 წლის 07 ნოემბრის №50 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელების წესის დადგენის შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის 

(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

51. 2019 წლის 07 ნოემბრის №51 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ; 

52. 2019 წლის 20 ნოემბრის №52 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 

53. 2019 წლის 20 ნოემბრის №53 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების მიერ ელექტრონული ფორმით 

წარმოდგენილი პეტიციის - ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლის საჭიდაო დარბაზზე (ს/კ 

№21.03.35.040; შენობა-ნაგებობის საერთო ფართი: 303.87 კვ.მ.) ,,გურამ ჯიჯავაძის სახელობის 

ქედის საჭიდაო დარბაზი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ; 

54. 2019 წლის 20 ნოემბრის №55 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 
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დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მესამე კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების 

შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

55. 2019 წლის 20 ნოემბრის №55 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა 

დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მესამე კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების 

შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

56. 2019 წლის 20 ნოემბრის №56 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

57. 2019 წლის 05 დეკემბრის №57 განკარგულება ქედის მუნიციპალურ საკუთრებად 

რეგისტრირებული, ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედა, შოთა რუსთაველის ქ. №24-ში 

მდებარე 3 ერთეული საცხოვრებელი ბინის და დაბა ქედა, შოთა რუსთაველის ქ. №15-

ში მდებარე 2 ერთეული საცხოვრებელი ბინის 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ;  

58. 2019 წლის 05 დეკემბრის №58 განკარგულება „ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების (ქონება) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №33 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ; 

59. 2019 წლის 05 დეკემბრის №59 განკარგულება ა (ა) ი პ „ქედის ბაგა-ბაღების 

გაერთიანება“-ის 2019 წლის 9 თვეში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე; 

60. 2019 წლის 05 დეკემბრის №60 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის მდგრადი 

ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

61. 2019 წლის 13 დეკემბრის №61 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, ქედის მუნიციპალიტეტის, დაბა ქედა, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №9ა-

ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 21.03.34.441) სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ 

გადაცემის შესახებ; 

62. 2019 წლის 13 დეკემბრის №62 განკარგულება ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 21.03.35.545) აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“-სთვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, ვადით, უსასყიდლო აღნაგობის 

ფორმით გადაცემაზე ქედის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

63. 2019 წლის 27 დეკემბრის №63 განკარგულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების შინმოვლის ფინანსური დახმარების პროგრამის შესახებ წინადადების მოწონების 
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თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის დამტკიცებაზე 

უარის თქმის შესახებ; 

 შექმნილია ორგანიზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა 

მიღების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობისა და 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისთვის.  არც ერთი განცხადება 

სიტყვიერი მოთხოვნა თუ სხვა მოსახლეობის მხრიდან არ დარჩენილა ყურადღების გარეშე. 

შუამდგომლობის ნებისმიერი ფორმა იქნა გამოყენებული პრობლემების გადასაწყვეტად. 

საკრებულოს წევრები აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაგეგმილ კულტურულ და სოციალურ ღონისძიებებში. კოლექტიურად და 

ინდივიდუალურადაც ხდებოდა სხვადასხვა სოლიდარობის აქციაში მონაწილეობის მიღება. 

საკრებულოში არსებული კომისიები აქტიურად და ნაყოფიერად მუშაობენ წლის 

განმავლობაში, რომლებმაც არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს, კერძოდ: 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის 

კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად 

საკრებულოს არაერთ ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში შესატანი ცვლილებები და 

დამატებები მოამზადა, რომელიც საკრებულოს სხდომაზე იქნა დამტკიცებული. 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ 

ადგილობრივ ბიუჯეტში განიხილა არაერთი  მნიშვნელოვანი პროგრამები.  

ასევე განიხილა და დადებითად შეაფასა ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუშაობა. აქვე უნდა აღინიშნოს 2019 წლის განმავლობაში 

ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, მის მიზანშეწონილობაზე და 

ძირითად პრინციპულობაზე, რომელიც მიმართული იყო მხოლოდ მუნიციპალიტეტის 

განვითარებაზე. 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა 

2018 წლის 28 დეკემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N49 დადგენილებით; 

2019 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილება განხორციელდა ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის N3 დადგენილებით.  

მეორე ცვლილება განხორციელდა 2019 წლის 14 ივნისს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს N4 დადგენილებით.  

მესამე ცვლილება განხორციელდა 2019 წლის 23 აგვისტოს  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს N5  დადგენილებით.  

მეოთხე ცვლილება განხორციელდა 2019 წლის 28 დეკემბერს  ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8  დადგენილებით.  

2019 წლის 27 დეკემბერს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N10 დადგენილებით 

დამტკიცდა ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომლის 

მოცულობა 11825000 ლარი შეადგინა. 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიამ არაერთ 

მნიშვნელოვან პროექტებთან ერთად 2019 წელში განიხილა ისეთი მიზნობრივი პროგრამა, 

რომელიც მუნიციპალიტეტში პირველად დაინერგება, ესაა „შინმოვლის მიზნობრივი 

პროგრამა“, რაც საწოლზე მიჯაჭვულ ბენეფიციარების მომვლელის ფულად დახმარებას 

http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/63.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2019-weli/gankargulebebi/63.pdf


გულისხმობს; ასევე ინიცირებულია ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დანგრევის 

პირას მისული ძველი სახლების ახლით ჩანაცვლებას. 

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიამ 

განიხილა მნიშვნელოვანი საკითხები როგორიცაა ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 69 ერთეული საცხოვრებელი ბინის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადაცემა, რამაც ხელი შეუწყო შემდგომში იქ მცხოვრები 

მოქალაქეებისათვის არსებულ ბინებზე საკუთრების რეგისტრაციის მიმდინარეობას. 

საკრებულოს გადაწყვეტილებით ქედის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა თანხმობა 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაზე გადაცემისათვის. 

აღნიშვნის ღირსია თითოეული საკრებულოს წევრის დამოკიდებულება შეჭირვებულ 

და სხვადასხვა ფორმით დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება პირადი დანაზოგიდან, 

რომელიც უმნიშვნელოა, მაგრამ ჩვენი წვლილით გარკვეულწილად გავაუმჯობესეთ მათი 

მატერიალური მდგომარეობა. 

წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს საკრებულოს მიერ გასული თორმეტი 

თვის მანძილზე გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

მონაცემები საკრებულოს ბიუროს სხდომების შესახებ 

ა. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული საკრებულოს ბიუროს სხდომების რაოდენობა - 

21; 

ბ. საკრებულოს ბიუროს მიერ განხილული საკითხების რაოდენობა - 74;  

გ. საკრებულოს ბიუროს მიერ საკრებულოს სხდომაზე გატანილი საკითხების 

რაოდენობა - 74; 

მონაცემები საკრებულოს სხდომების შესახებ  

ა. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა -20. მათ 

შორის:  

ა.ა. მორიგი სხდომების რაოდენობა - 12; 

ა.ბ. რიგგარეშე სხდომების რაოდენობა - 8;  

ა.გ. დახურული სხდომების რაოდენობა: 0  

ბ. საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს სხდომებზე განხილული საკითხები, მათ შორის:  

ბ.ა. მორიგ სხდომაზე განხილული საკითხების რაოდენობა-57; 

ბ.ბ. რიგგარეშე სხდომაზე განხილული საკითების რაოდენობა - 17; 

ბ.გ. დახურულ სხდომაზე განხილული საკითხების რაოდენობა: 0  



გ. საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულების რაოდენობა - 63; 

დ. საანგარიშო პერიოდში მიღებული დადგენილების რაოდენობა - 10; 

გ. საანგარიშო პერიოდში მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების რაოდენობა -72; 

ე. საანგარიშო პერიოდში უარყოფითი გადაწყვეტილებების რაოდენობა- 1; 

3. მონაცემები საკრებულოში შემოსული განცხადებების რაოდენობის შესახებ 

ა. საკრებულოში შემოსული განცხადებებისა და  წერილების რაოდენობა - 138; 

ბ. საკრებულოში შემოსული მოქალაქეთა კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა - 1; 

4. მონაცემები საკრებულოში მოქალაქეთა მიღების შესახებ 

ა. საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა -0; 

ბ. საკრებულოს სხდომაზე მოქალაქეთა მიერ გაკეთებული განცხადებების რაოდენობა -0; 

გ. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული მოქალაქეთა რაოდენობა - 450; 

 

5. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის შესახებ            

  

ბ.  მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ. 

 

საჯარო 

ინფორმაციის  გაცემის  მოთხოვნათ

ა  საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

გადაწყვეტილების 

მიმღები საჯარო 

მოსამსახურე (სახელი, 

გვარი, თანამდებობა) 

  

ინფორმაციის 

დამუშავებისა 

და გაცემის 

ხარჯების ჯამი 

  

 25 

  

25 

  

ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე  –  შუქრი 

თურმანიძე 

 

0 



 

 

ზ.სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ: 

 

არ დაკმაყოფილებული 

მოთხოვნების 

რაოდენობა 

 

უარის თქმის 

საფუძვლები(შესა

ბამისი 

საკანონმდებლო 

აქტები) 

გადაწყვეტილებს 

მიმღები საჯარო 

მოსამსახურე 

(სახელი, გვარი, 

თანამდებობა) 

გასაჩივრებასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 

 

მომჩივანი მხარის 

სასარგებლოდ 

სასამართლოს 

მიერ  დაკისრებული  თა

ნხის ოდენობა 

 

0 0 0 0 0 

შემოსული საჯარო 

ინფორმაციის 

მოთხოვნები 

კატეგორიების 

მიხედვით 

საჯარო 

ინფორმაციის  გა

ცემის  მოთხოვნა

თა  საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

არ დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

 

ასლის მოსაკრებლის 

ინფორმაციის 

დამუშავებისა და 

გაცემის ხარჯების 

ჯამი 

საქართველოს 

მოქალაქე 

2 2 0 0 

უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე 

0 0 0 0 

მოქალაქეობის 

არმქონე პირი 

0 0 0 0 

ორგანიზაცია 

დაწესებულება 

13 13 0 0 

მედიასაშუალება 

(ბეჭდვითი, ონლაინ, 

სატელევიზიო 

საშუალება) / 

ჟურნალისტი 

5 5 

 

0 

 

0 

დიპლომატიური 

წარმომადგენლობა/ 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ადმინისტრაციული 

ორგანო 
5 5 

0 0 



მინდა ავღნიშნო, საკრებულოს ყველა წევრის დამოკიდებულება და პასუხიმგებლობა 

უფლებამოსილების განხორციელების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ყველა 

მტკივნეული საკითხების მოგვარება, მოსახლეობის მდგომარეობის გათვალისწინება და 

შეძლებისდაგვარად კანონის ფარგლებში დადებითად გადაწყვეტა. 

ვიტოვებ იმედს, რომ საკრებულოში მოქმედი 4 ფრაქცია კიდევ უფრო გააქტიურებს 

მუშაობასა და მოღვაწეობა იქნება უფრო ნაყოფიერი. 

განსაკუთრებით მინდა შევეხო კიდევ ერთხელ საკრებულოში მოქმედი კომისიების 

მუშაობას, რომელთა საქმიანობას ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

კომისიების მუშაობაზეა დამოკიდებული მნიშვნელოვანწილად მთლიანად საკრებულოს 

ეფექტიანი და ნაყოფიერი საქმიანობა. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით  

აღდგენილი იქნა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რითაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 

საშუალება მიეცა თვითონ გადაეწყვიტა თუ რა უფრო საჭიროა მოცემული 

დასახლებისათვის. აქვე მინდა ავღნიშნო საკრებულოს წევრთა ჩართულობა ამ 

მიმართულებთ, მიუხედავად ნაყოფიერი მუშაობისა 2019 წელში არ მოხდა სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის სრულად ათვისება. და ბოლოს არ 

შეიძლება არ ავღნიშნო ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მიერ გაწეული 

მუშაობა, მისი ხარისხი საშემსრულებლო პასუხისმგებლობის მაღალი დონე. 

დარწმუნებული ვარ რომ ეს საქებარი სიტყვები უარყოფითად არ იმოქმედებს 

შემდგომში. 

მიუხედავად თქვენი ვალდებულებისა როგორც დეპუტატი მინდა მადლიერება 

გამოვხატო გაწეული საქმიანობისათვის. 


