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„ „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის)
დამტკიცების თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065-ე მუხლების
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ „ქედის თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე” ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.
2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე
უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე).
3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის თარიღად
განისაზღვროს 2018 წლის 21 თებერვალი.
4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის
თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 23 თებერვალი.
5. წინამდებარე განკარგულება წარმოადგენს ადმინისტრაციული წარმოების საკითხთან
დაკავშირებით მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ
ექვემდებარება ცალკე გასაჩივრებას.
6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ქედის
მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge).
7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება
უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.
8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ცნობა
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 თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე”
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2 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 2018 წლის 20 თებერვალს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.
განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 21
თებერვალს დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი
თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).
„ „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის
(ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი
აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის 23 თებერვალი.

პროექტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №
2018 წლის -- თებერვალი
დაბა ქედა
„ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის
(ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის
(ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო
კოდი 010250020.35.134.016074. 09/02/2012) შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის (დანართი №1):
ა) მე-2 მუხლი მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ორგანიზაცია – ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და ქედის
მუნიციპალიტეტის მერია.
4.
ლიმიტი
–
ორგანიზაციის
თანამდებობის
პირის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული საწვავის (ბენზინის/დიზელის)
ყოველთვიური ოდენობა. ლიმიტი განესაზღვრება ორგანიზაციის თანამშრომლებს
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისათვის.“
ბ) მე-3 მუხლი მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საწვავის ტალონების ლიმიტით გათვალისწინებული ოდენობის გაცემას, ასევე
პლასტიკურ ბარათებზე ყოველთვიური ლიმიტის მიხედვით საწვავის ჩატვირთვის მიზნით
საწვავის მომწოდებელი კომპანიისათვის ინფორმაციის მიწოდებას ახორციელებს
ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული
ერთეული ან/და თანამშრომელი ყოველი თვის დასაწყისში. საწვავის ტალონების გაცემის
დადასტურება ხდება ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
სტრუქტურული ერთეულის ან/და თანამშრომელის მიერ ყოველთვიურად, გაცემის უწყისზე
მიმღები პირის მიერ ხელმოწერით, ხოლო საწვავის ელექტრონული ფორმის შემთხვევაში,
შესაბამისად, საწვავის მომწოდებელ კომპანიისათვის გაგზავნილი (ან მათგან მიღებული)
ოფიციალური წერილობითი დოკუმენტის (ან მისი დანართის) მიხედვით.
5. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შემთხვევაში, განსაკუთრებული გარემოების
არსებობისას, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის
თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი
ბრძანებით განსაზღვრულ თანამდებობის პირებს დამატებით მიეცეთ საწვავი, რომლის
ოდენობაც საანგარიშო თვის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს ლიმიტით დადგენილ

მის მიერ მისაღები საწვავის ოდენობის 30%-ს. ლიმიტს ზევით გაცემული საწვავის დაკავება
განხორციელდება პირის მიერ შემდეგ თვეში მისაღები საწვავის რაოდენობიდან, ისე რომ მის
მიერ ორი თვის ჯამში მიღებული საწვავის საშუალო ოდენობა გაუტოლდეს მისთვის
დადგენილ ყოველთვიურ ლიმიტს.“
2. დადგენილებით დამტკიცებული საწვავის გაცემის უწყისის ფორმები (დანართი
№2) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი №2
ფორმა ს-1
ელექტრონული საწვავის გაცემის უწყისი
«-----------------------» 20 წელი

თანამდებობა

ბარათის №

დარიცხვის
თარიღი

საწვავის
სახე

სულ ჯამი

X

X

X

ოდენობა
(ლიტრი)

შენიშვნა

1
2
3
...

X

ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული
ან/და თანამშრომელი - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
ფორმა ს-2
საწვავის ტალონის გაცემის უწყისი
«-----------------------» 20 წელი

№

თანამდებობა

საწვავის სახე

სულ ჯამი

X

ოდენობა
(ლიტრი)

ხელწერა

1
2
3
...

ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული
ან/და თანამშრომელი - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)“

X

მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის
(ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 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 „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების
მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 იანვრის №2 დადგენილების ადგილობრივი
თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ,
ინსტრუქციაში გამოყენებული ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ - „მერია“
თვალსაზრისით. სწორედ ამ მიზნით უნდა განხორციელდეს დამტკიცებული საწვავით
სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დებულებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ნორმატიული აქტში - „ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით
სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2012
წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში სათანადო ცვლილების
განხორციელება
რათა
სამართლებრივად
უკეთ
დეიხვეწოს
და
მოწესრიგდეს
თვითმმართველობის ორგანოების „საკრებულო“ - „მერია“ მიერ საწვავით სარგებლობის წესი,
როგორც გაცემის ისე მისი ჩამოწერის საკითხი.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ სამართლებრივ აქტში (დადგენილება)
შეიტანოს სათანადო ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს
ინიციატივისა და მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ წარმოდგენილი
ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება დებულებულების მე-2 მუხლი მე-3 და მე4 პუნქტებში, მე-3 მუხლი მე-4 და მე-5 პუნქტებში, ასევე დადგენილებით დამტკიცებული
დანართი №2-ში ცვლილებების შეტანა და ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, რომელიც
წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განსაზღვრულია შემდეგნაირად:
1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის (დანართი №1):
ა) მე-2 მუხლი მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ორგანიზაცია – ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და ქედის
მუნიციპალიტეტის მერია.
4.
ლიმიტი
–
ორგანიზაციის
თანამდებობის
პირის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული საწვავის (ბენზინის/დიზელის)
ყოველთვიური ოდენობა. ლიმიტი განესაზღვრება ორგანიზაციის თანამშრომლებს
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისათვის.“
ბ) მე-3 მუხლი მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საწვავის ტალონების ლიმიტით გათვალისწინებული ოდენობის გაცემას, ასევე
პლასტიკურ ბარათებზე ყოველთვიური ლიმიტის მიხედვით საწვავის ჩატვირთვის მიზნით
საწვავის მომწოდებელი კომპანიისათვის ინფორმაციის მიწოდებას ახორციელებს

ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული
ერთეული ან/და თანამშრომელი ყოველი თვის დასაწყისში. საწვავის ტალონების გაცემის
დადასტურება ხდება ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
სტრუქტურული ერთეულის ან/და თანამშრომელის მიერ ყოველთვიურად, გაცემის უწყისზე
მიმღები პირის მიერ ხელმოწერით, ხოლო საწვავის ელექტრონული ფორმის შემთხვევაში,
შესაბამისად, საწვავის მომწოდებელ კომპანიისათვის გაგზავნილი (ან მათგან მიღებული)
ოფიციალური წერილობითი დოკუმენტის (ან მისი დანართის) მიხედვით.
5. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შემთხვევაში, განსაკუთრებული გარემოების
არსებობისას, ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის
თანხმობის საფუძველზე შესაძლებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი
ბრძანებით განსაზღვრულ თანამდებობის პირებს დამატებით მიეცეთ საწვავი, რომლის
ოდენობაც საანგარიშო თვის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს ლიმიტით დადგენილ
მის მიერ მისაღები საწვავის ოდენობის 30%-ს. ლიმიტს ზევით გაცემული საწვავის დაკავება
განხორციელდება პირის მიერ შემდეგ თვეში მისაღები საწვავის რაოდენობიდან, ისე რომ მის
მიერ ორი თვის ჯამში მიღებული საწვავის საშუალო ოდენობა გაუტოლდეს მისთვის
დადგენილ ყოველთვიურ ლიმიტს.“
2. დადგენილებით დამტკიცებული საწვავის გაცემის უწყისის ფორმები (დანართი
№2) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი №2
ფორმა ს-1
ელექტრონული საწვავის გაცემის უწყისი
«-----------------------» 20 წელი

თანამდებობა

ბარათის №

დარიცხვის
თარიღი

საწვავის
სახე

სულ ჯამი

X

X

X

ოდენობა
(ლიტრი)

შენიშვნა

1
2
3
...

X

ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული
ან/და თანამშრომელი - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)
ფორმა ს-2
საწვავის ტალონის გაცემის უწყისი
«-----------------------» 20 წელი

№
1
2

თანამდებობა

საწვავის სახე

ოდენობა
(ლიტრი)

ხელწერა

3
...

სულ ჯამი

X

X

ორგანიზაციის მატერიალურ უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული
ან/და თანამშრომელი - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
(ხელმოწერა) (ხელმოწერა გარკვევით)“
ხოლო ამავე დადგენილების პროექტის მე-2 მუხლით განსაზღვრულია, რომ
აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ ამ ცვლილების შეტანა და ასახვა
აღნიშნულ წესში აუცილებელია ვინაიდან დამტკიცებული წესით არსებული რეგულაციები
ბუნდოვანია და უნდა დაზუსტდეს, შესაბამისად უნდა განხორციელდეს მისი მოქმედ
კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებში მიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
„ქედის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის
(ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის
27 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ წარმოდგენილი ნორმატიული
აქტის 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 არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივიბიუჯეტის 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/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.

