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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 მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის 

ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცებისა და 

სამგზავრო ტარიფის განსაზღვრის შესახებ (დადგენილება) პროექტზე. 

საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე - ვაჟა 

აბულაძე). (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული;). 

დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების 

წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის 

გამოქვეყნებიდან 2022 წლის 21 აპრილს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიაში. 

განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2022 წლის 22 

აპრილს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი 

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი). 

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი 

მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცებისა და სამგზავრო ტარიფის განსაზღვრის შესახებ 

(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2022 წლის 29 აპრილი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
პროექტი 

 

 

 

 
 

 

 

 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დადგენილება №-- 

 

2022 წლის --  თებერვალი 

დაბა ქედა 

  

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი 

მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცებისა და სამგზავრო ტარიფის განსაზღვრის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 

„ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში 

ადგილობრივი მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის 

(M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტები, თანახმად დანართი №1-ისა. 

 

მუხლი 2. 

დადგინდეს ამ დადგენილებით დამტკიცებულ მარშუტებზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსით (M2 კატეგორია) 

მგზავრთა გადაყვანის/მომსახურების ნულოვანი ტარიფი. 

მუხლი 3. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                            ამირან ცინცაძე 

 



 

დანართი №1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი 

მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მოძრაობის მარშრუტები 

 

მარშრუტის 

№ 

ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მარშრუტები 

მარშრუტის 

უკუმიმართულება 

ავტობუსის (M2 

კატეგორია) 

ყოველდღიური 

რაოდენობა 

ინტერვალი 

საშუალოდ 

(წთ) 

1 

დ. აღმაშენებლის ქ.;  შ. რუსთაველის 

ქ.; 26 მაისის ქ.; 9 აპრილის ქ.; 

ტ. აბუსერისძის ქ. 

იგივე 1 0:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში 

ადგილობრივი მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 

ავტობუსის (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცებისა და სამგზავრო 

ტარიფების განსაზღვრის შესახებ 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 ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ 

ქვეპუნქტისა და „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის, „ეკონომიკის 

რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 5 დეკემბრის №667 დადგენილების მოთხოვნები, რომელთა მიხედვითაც ქედის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა, მოსახლეობის მუნიციპალური 

ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება მუნიციპალიტეტების საკუთარი 

უფლებამოსილებაა, ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

დადგენილი მარშრუტით წესრიგდება მგზავრთა გადაყვანის სამართლებრივი 

რეგულირება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციის ფარგლებში  

გამოცემული სამართლებრივი აქტის შესაბამისად. 

ა.ბ) ნორმატიული აქტის  მიღების მიზანი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში 

ადგილობრივი მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 

ავტობუსის (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცებისა და სამგზავრო 

ტარიფის განსაზღვრის შესახებ დადგენილების მიღება, რომლიც ითვალისწინებს 

აღნიშნული სფერო ადგილობრივ დონეზე მოწესრიგდებას და მისი კანონმდებლობის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას.  

ა.გ) ნორმატიული აქტის  ძირითადი არსი:  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად, ხდება ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალი ნორმატიული ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტის მიღება, რითაც განისაზღვრება ქედის მუნიციპალიტეტის 

დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი მუნიციპალური 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მოძრაობის მარშრუტები, თანახმად დანართი №1-ისა. 

 

 

 

 

 



 

დანართი №1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიულ საზღვრებში ადგილობრივი 

მუნიციპალური რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის (M2 

კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტები 

მარშრუტი

ს № 

ავტობუსის (M2 კატეგორია) 

მარშრუტები 

მარშრუტის 

უკუმიმართ

ულება 

ავტობუსის 

(M2 

კატეგორია) 

ყოველდღიურ

ი რაოდენობა 

ინტერვალ

ი 

საშუალო

დ (წთ) 

1 

დ. აღმაშენებლის ქ.; შ. 

რუსთაველის ქ.; 26 მაისის ქ.; 9 

აპრილის ქ.; 

ტ. აბუსერისძის ქ. 

იგივე 1 0:30 

 

ასევე დადგინდა სამგზავრო ტარიფი და განისაზღვრა შემდეგი სახით: 

„დადგინდეს ამ დადგენილებით დამტკიცებულ მარშუტებზე ქედის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ქედის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსით (M2 

კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანის/მომსახურების ნულოვანი ტარიფი.“ 

დადგენილების მე-3 მუხლი აწესებს მისი ძალაში შესვლის საკითხებს შემდეგი 

სახით: „დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.“ 

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 არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

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/და ექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში:  

ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ 

მიუღიათ.  

ე) ნორმატიული აქტის წარმდგენი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე. 

ვ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერი - როლანდი ბერიძე. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


