
 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) 

მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 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 2020 წლის 24 დეკემბერს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2020 წლის 25 

დეკემბერს დღის 17:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 

ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) 

გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2020 წლის 28 დეკემბერი. 



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №

2020 წლის -- დეკემბერი
დაბა ქედა

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის 
განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1. 
„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის 

განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №30 
დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 
210020010.35.134.016273, 02/08/2018) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების  „მე-2“ მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 2.
ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნა არ გავრცელდეს და 

მშენებლობის ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან განთავისუფლდეს 
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული ობიექტების მშენებლობა, ხოლო თუ მშენებლობის 
ნებართვის მაძიებელია მუნიციპალიტეტი თავის ტერიტორიაზე ან „საქართველოს მთავრობის 
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული მოსაკრებელი არ გადაიხდება.“

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინსტრუქცია შემუშავებულია „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად. იგი განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 
(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 
ნებართვის გაცემის (მიღების) მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს.“

3.  დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„მუხლი 2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული
ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელია მშენებარე ობიექტის 
მესაკუთრე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი.“

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავჯდომარე                                                    შუქრი თურმანიძე          



განმარტებითი ბარათი

ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 
განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 

ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 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 მთავრობის ადმინისტრაციის 

მიერ გაცემული სამართლებრივი დასკვნის შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტში 
ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ 
მოქმედი სამართლებრივ აქტში  სათანადო ცვლილების განხორციელება.

 ა.ბ) ნორმატიული აქტის   მიღების მიზანი: 
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია, ცვლილებების შეტანა ქედის მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, მათი განაკვეთის ოდენობის განსაზღვრის 
წესების  და მას განხორციელების პროცედურებში.

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი: 
ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტი (დადგენილება) 
მიიღოს ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის 
საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის 
შესაბამისად ხდება „ქედის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა 
და მათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 
წლის 27 ივლისის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა კერძოდ:  

1. დადგენილების  „მე-2“ მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 2.
ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნა არ გავრცელდეს და 

მშენებლობის ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან განთავისუფლდეს 
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული ობიექტების მშენებლობა, ხოლო თუ 
მშენებლობის ნებართვის მაძიებელია მუნიციპალიტეტი თავის ტერიტორიაზე ან 
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში 
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, ამ დადგენილებით 
გათვალისწინებული მოსაკრებელი არ გადაიხდება.“

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის პირველი 
პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინსტრუქცია შემუშავებულია „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად. იგი განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვის გაცემის (მიღების) მოსაკრებლის 
გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს.“

3.  დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული
ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადამხდელია მშენებარე 
ობიექტის მესაკუთრე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი.“



დადგენილების მე-2 მუხლი აწესრიგებს დადგენილებისა და განხორციელებული 
ცვლილებების ძალაში შესვლის საკითხებს.

გამომდინარე აქედან თუ როგორ ხდება აღნიშნულ საკითხის სამართლებრივი 
რეგულირება დაწვრილებით გადმოცემულია დადგენილების პროექტში. 

ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის მიღება უნდა განხორციელდეს 

შემჭიდროვებულ ვადებში, რათა სამართლებრივად დროულად მოწესრიგდეს აღნიშნული 
საკითხი.

ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება: 
ბ.ა) ნორმატიული აქტის   მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო: 
ნორმატიული აქტის მიღება არ 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 რადგან გაიზრდა მშენებლობის 
ნებართვის მოსაკრებელი.

ბ.გ) ნორმატიული აქტის   გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 
ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 
ნორმატიული აქტის  მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. 
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 პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა 
არ მიუღიათ. 

დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) 
ან/დაექსპერტის 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.


