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„ „ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის
№21 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების 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 მუნიციპალიტეტის
დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებისა და
დამატების შეტანის შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული
ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 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 23 მარტი.
4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის
თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 30 მარტი.
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

მიმდინარეობს

საჯარო

დასახლების

საერთო

მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციული

ადმინისტრაციული
კრების

ტიპური

საკრებულოს

2015

წარმოება

დებულების
წლის

15

„

შენობა,

მეორე

„ქედის

მუნიციპალიტეტის

დამტკიცების

დეკემბრის

სართული)

შესახებ“

№21

ქედის

დადგენილებაში

ცვლილებისა და დამატების 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 22 მარტს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.
განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23
მარტს

დღის

16:00

საათზე.

(მის:

დაბა

ქედა

მ.

კოსტავას

ქ.№3,

ადგილობრივი

თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).
„ „ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის
№21

დადგენილებაში

ცვლილებისა

და

დამატების

შეტანის

შესახებ“

ქედის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის
(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის 30 მარტი.

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №
2018 წლის -- თებერვალი
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №21
დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა საერთო კრების ტიპური დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №21
დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი:
010250050.35.134.016186, 17/12/2015) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების:
ა) მე-3 მუხლის პირველ პუნქტის „ვ“, „თ“, „თ1“ და „თ2“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
„ვ) მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით განიხილოს დასახლების საზღვრების
დადგენისა და შეცვლის საკითხები და მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;“
„თ) განიხილოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრებაზე ინიცირებული
საკითხი;“
„თ1) მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით განიხილოს „ზოგიერთ დასახლებაში
ფიზიკურ

პირთა

ფაქტობრივ

მფლობელობაში

არსებული

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების

შესახებ“

საქართველოს

მთავრობის

2016

წლის

11

ივლისის

№318

დადგენილებიდან გამომდინარე სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობით დაინტერესებული
პირის განცხადება;“
„თ2) განიხილოს, აკმაყოფილებს თუ არა დაინტერესებული პირის განცხადება და მასზე
დართული დოკუმენტაცია სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. საკითხის
დადებითად

გადაწყვეტის

შემთხვევაში,

დასახლების

საერთო

კრება

ადასტურებს

დაინტერესებული პირის მიერ უძრავი ნივთის ფაქტობრივად ფლობას და შესაბამის
წინადადებას წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს, სააგენტოსადმი შუამდგომლობით

მიმართვის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. დასახლების საერთო კრება საკითხს
განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დასახლების
საერთო კრების მოწვევის ინიციირებიდან ერთი თვის ვადაში.

განსაზღვრულ ვადაში

მუნიციპალიტეტის

წარდგენის

მერისათვის

შესაბამისი

წინადადების

თაობაზე

გადაწყვეტილების მიუღებლობა საკითხის განხილვის გაგრძელებაზე უარის თქმად
ჩაითვლება;“
ბ) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, „მე-2“, „მე-3“, „მე-6“, „მე-8“, „მე-10“,
„მე-12“, „მე-13“, „მე-131“ „მე-14“, „მე-15“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
საერთო კრების მოწვევის ინიციირებისათვის შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული არა
ნაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით იქმნება საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო
ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ
ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე. განცხადებაში უნდა მიეთითოს საინიციატივო
ჯგუფის წევრის სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (არსებობის
შემთხვევაში).

განცხადებას

თან

უნდა

ერთოდეს

საინიციატივო

ჯგუფის

წევრების

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები და საერთო კრების დღის წესრიგი.
საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხები საინიციატივო ჯგუფმა კონკრეტულად
უნდა ჩამოაყალიბოს.“
„3. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას და საერთო კრების მოწვევის შესახებ
ინიციატივას

არეგისტრირებს

მუნიციპალიტეტის

მერია.

საინიციატივო

ჯგუფზე

ინიციატივის რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ
უფლებამოსილი მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.“
„6. საინიციატივო ჯგუფის წევრს უფლება აქვს, რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის
მერის ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი გაასაჩივროს საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.“
„8. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არა უგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო
ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ.
განცხადებაში მიეთითება საერთო კრების მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი (შესაბამისი
დასახლების ტერიტორიის ფარგლებში). განცხადებას თან ერთვის ამ დებულებით
განსაზღვრული

წესით

შეგროვებული,

შესაბამის

დასახლებაში

რეგისტრირებულ

ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.“
„10. საერთო კრება უფლებამოსილია შეიკრიბოს საერთო კრების მოწვევის თარიღის,
დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციის ცნობის მიღების შემთხვევაში.
რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი
მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაზე
უარი

დასაშვებია,

თუ

დარღვეულია

ამ

დებულებისა

და

კანონის

მოთხოვნები.

რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის მერისს ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი
შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად.“

„12. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
საერთო

კრების

მოწვევის

შესახებ

ინიციატივას

მუნიციპალიტეტის

მერიის

მიერ

რეგისტრაცია არ ესაჭიროება. აღნიშნულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღის,
დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია რეგისტრირდება ამ მუხლის მე-8 – მე-11
პუნქტებით განსაზღვრული წესით, გარდა საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე
ამომრჩეველთა სიის წარდგენის პროცედურისა.“
„13. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციირება ხდება ამ
მუხლის მე-4, მე-9 და მე-11 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს შუამდგომლობით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის
პროცედურას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მუნიციპალიტეტის მერს
უფლება არ აქვს, საერთო კრების დღის წესრიგში შეიტანოს საერთო კრების რჩეულის
არჩევის საკითხი.“
„131. მუნიციპალიტეტის მერი, სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობის მიზნით,
დაინტერესებული პირის განცხადების შემთხვევაში უზრუნველყოფს დასახლების საერთო
კრების მოწვევის ინიცირებას ამ მუხლის მე-9 და მე-11 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით.“
„14. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, მუნიციპალიტეტის
მერი ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების მოწვევა
წელიწადში არა ნაკლებ 2-ჯერ.“
„15. საერთო კრების მოწვევის ორგანიზებას, მათ შორის, ამ მუხლის მე-11 პუნქტით
გათვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამის დასახლებაში გავრცელებას, უზრუნველყოფს
მუნიციპალიტეტის მერია და საინიციატივო ჯგუფი, აგრეთვე საერთო კრებისრ ჩეული
(არსებობის შემთხვევაში).“
დ) მე-5 მუხლის „მე-2“, მე-3“ და „მე-5“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საერთო კრების ამ დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საინიციატივო
ჯგუფის ის წევრი, რომლის ხელმოწერაც შესაბამის განცხადებაში პირველია მითითებული,
ხოლო მისი არყოფნისას – საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის
თანხმობით – მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილი მოხელე. საერთო კრების ამ
დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის
შემთხვევაში

საერთო

კრების

საქმიანობას

წარმართავს

მუნიციპალიტეტის

მერიის

უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული,
საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საერთო კრების რჩეული.“
„3. საერთო კრების ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების მდივანი. ამ
დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის
შემთხვევაში საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საინიციატივო ჯგუფის წევრი,
ხოლო მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში –
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც
არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საერთო
კრების რჩეული ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.“

„5. საერთო კრებაზე დგება საერთო კრების ოქმი. საერთო კრების ოქმში მითითებული
უნდა იქნას საერთო კრების გამართვის თარიღი და ადგილი, ოქმის ნომერი, საერთო კრების
მიერ განხილული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილება, საერთო კრებაზე დამსწრე
საერთო კრების წევრთა რაოდენობა და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა ინფორმაცია. საერთო
კრების ოქმს ხელს აწერენ ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული პირები.
საერთო კრების ოქმის ასლის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენას უზრუნველყოფს ამ
მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირი საერთო კრების გამართვიდან 7 დღის ვადაში.“
მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი ბარათი
„ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №21
დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების 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 საქართველოს ორგანული კანონის
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ში განხორციელებული ცვლილებები
კერძოდ: აღმასრულებელი ორგანოს დასახელებასთან მიმართებაში.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია „ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა
საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №21 დადგენილების საქართველოს ორგანული
კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან ტერმინოლოგიური კუთხით შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
ადგილობრივი თვითმმართველობის 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

დადგენილებით

დებულების მე-3 მუხლის პირველ პუნქტის „ვ“, „თ“, „თ1“ და

დამტკიცებულ

„თ2“ ქვეპუნქტებში, მე-4

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში, „მე-2“, „მე-3“, „მე-6“, „მე-8“, „მე-10“, „მე-12“, „მე13“, „მე-131“ „მე-14“, „მე-15“ პუნქტებში და მე-5 მუხლის „მე-2“, მე-3“ და „მე-5“ პუნქტებში
ცვლილებების შეტანა და ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, (იხ. დადგენილების პროექტი)
აღნიშნული

ცვლილებით

ძირითადად

განხორციელდა

დაწესებულებისა

და

მისი

ხემძღვანელის დასახელების „გამგეობა“- „გამგებელი“ შეცვლა „მერია“ - „მერი“-ით.
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.
ბ.ვ) ნორმატიული აქტის დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:
ნორმატიული აქტის არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის დაწესებას.
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 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 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.

