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,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო
ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული
ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065ე მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ,, ,,საჯარო ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული
ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №18
დადგენილებაში ცვლილების 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 აგვისტო.
4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება)
გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 31 აგვისტო.
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 ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის,
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ქედის

მუნიციპალიტეტის

აქტის

საკრებულოს

ნორმატიული

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი

(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
აგვისტოს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.
განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 23 ივნისს
დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის
ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).
,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9
ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ქედის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის
თარიღად განსაზღვრულია 2018 წლის 31 აგვისტო.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №-2018 წლის -- აგვისტო
დაბა ქედა
,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების
შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული
ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge 15/06/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.35.134.016213) შეტანილ იქნას ცვლილება
და
1. დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული
ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის
დამტკიცების შესახებ“
2.
დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხა თანახმად დანართი №2-ისა.“
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ეს დადგენილება განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოში (შემდგომში
– მუნიციპალიტეტი) საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესს, საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტსა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხას (შემდგომში – ნუსხა).“
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-4 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული
ფორმით მოთხოვნა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე
(www.keda.ge) მითითებულ მერიისა და საკრებულოს ელექტრონულ ფოსტაზე წერილობითი განცხადების
წარდგენით.
ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის/საკრებულოს ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსულ განცხადებას
მიღების დღესვე არეგისტრირებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის
საქმისწარმოების განყოფილება/საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების და საორგანიზაციო განყოფილება
და რეგისტრაციაში გატარების დადასტურებას (რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით) უგზავნის
განმცხადებელს ტელეფონის ნომერზე, თუ ის მითითებულია განცხადებაში, ან შესაბამისი ელექტრონული
ფოსტის მისამართზე.“
ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,6. ელექტრონულად მომზადებული ინფორმაციის დამუშავება/მომზადების შემდგომ, მერიის
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/საკრებულოს აპარატის უფროსი წერილობითი სახით ადასტურებს
ინფორმაციის გაცემას ან უარს აცხადებს ინფორმაციის გაცემაზე, რაც საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ვადების დაცვით ელექტრონულად ეცნობება განმცხადებელს.“
5. დადგენილებით დამტიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა

1 . ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ
განახლების ვადები
№ ინფორმაციის დასახელება
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.1 მერიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები
(დებულება, შინაგანაწესი)
ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.3 მერიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში
მერიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.4
და სამოქმედო გეგმები
მერიის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია:
სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები
მერიის და მისი სტრუქტურული ერთეულების მისამართი,
ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის
1.6 ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი,
ცხელი ხაზის ნომერი
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების)
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.1
სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული
ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2
დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის
წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.3
კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული
ყოველწლიური ანგარიში
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე
ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.4 და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ
ზოგადი სტატისტიკა
3. ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი,
კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.1
პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი
და პროცედურა
ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2
ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესები
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით,
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3
აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
4. ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და ქონების პრივატიზების შესახებ
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
ქვეყნდება კვარტალურად
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ქვეყნდება კვარტალურად
4.2 ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის,
შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა
და გადარიცხული თანხების მითითებით
ინფორმაცია თვითმმართველობის ქონების გასხვისებისა და
ქვეყნდება კვარტალურად
4.3
სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
5. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
ქვეყნდება კვარტალურად
5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი
ქვეყნდება კვარტალურად და
5.2
ჯამით)
ყოველწლიურად

ინფორმაცია გაცემული შრომითი გასამრჯელოს
5.3 კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე
(ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე
გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის
5.4 პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
(ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ
განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
5.5
ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის
5.6
შესახებ ჯამურად
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ
5.7 მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია
ჯამურად
5.8 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე
5.9 (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული
სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო
ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების
5.10 მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი
ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ
ინფორმაცია
ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის,
5.11 გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და
გადარიცხული ოდენობა
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული
5.12 ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის
გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კო5.13 დექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი
თანხების შესახებ
6. სამართლებრივი აქტები
ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის
დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს
6.1
საქმიანობასთან
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც,
ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით,
6.2
საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია
ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და
საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და
7.1
რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ

ქვეყნდება კვარტალურად

ქვეყნდება კვარტალურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ
ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი

ბარათი

,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9
ივნისის №5 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 ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარისა და
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 9 ივნისის №5 დადგენილების ადგილობრივი
თვითმართველობის კოდექსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კერძოდ, დადგენილებაში
გამოყენებული ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“ -ს ნაცვლად, მოქმედი სამართლებრივი
ნორმების შესაბამისად უნდა მიეთითოს „მერია“, ასევე ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიცილური
ვებგვერდის www.keda.ge განახლებული პორტალი.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესში, საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტსა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაციის ნუსხაში ორგანიზაციის სახელწოდების „გამგეობა“-ს ნაცვლად, მოქმედი
სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად „მერია“-ს მითითება.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის შესაბამისად,ცვლილება უნდა შევიდეს
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის იმ მუხლებში/პუნქტებში/სათაურში, სადაც
გამოყენებულია ტერმინი ,,გამგეობა“.
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 საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი მალვინა სურმანიძე.
ვ) ნორმატიული აქტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი მუხრან სალაძე.
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თვამჯდომარე.

