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წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №17 

2012 წლის 11 მაისი 

ქ. წალკა 

წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის, „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-12' მუხლის და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს: 
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოღებულ იქნეს „დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავების“ მოსაკრებელი. 

2. დამტკიცდეს მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია დანართი №1-ის შესაბამისად. 

3. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირების, ნარჩენების გაუვნებლობისა და 

განთავსების, აგრეთვე ქუჩების დაგვა-დასუფთავების ხარჯები დაიფაროს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან. 

4. დადგენილების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს. 

5. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე დ. მაჩიტიძე 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №18 - ვებგვერდი, 

12.06.2012 წ. 

დანართი №1 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქცია 

წინამდებარე ინსტრუქცია (შემდგომში – წესი) შემუშავებულია „ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმომქმნელთა მიერ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 

მოსაკრებლის გადახდის წესს. 

 მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 
1. ეს წესი აწესრიგებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

წარმომქმნელთა მიერ ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდასთან დაკავშირებულ 

ურთიერთობებს, განსაზღვრავს მოსაკრებლის განაკვეთების დაწესების, გადახდის წესსა და 

მოსაკრებლის გადამხდელთა უფლება-მოვალეობებს. 

2. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი (შემდგომში – მოსაკრებელი) 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გაწეული მომსახურების 

საფასურს. 

3. ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია მოსაკრებელი გადაიხადოს დადგენილ ვადებში. 

4. მოსაკრებლის გადაუხდელობა, გადახდის ვადების დარღვევა, ითვლება დასუფთავების 

წესების დარღვევად და დამრღვევის მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ნორმები. 

5. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მოსაკრებლი ამოიღება ამ 

წესის შესაბამისად. 
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 მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი 
მოსაკრებლის გადამხდელია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

წარმომქმნელი ყველა პირი. 

 მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი 
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური პირებისათვის დასუფთავების მოსაკრებლის 

განაკვეთი ერთ სულ მოსახლეზე განისაზღვროს 0.50 ლარის ოდენობით თვეში. 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაკრებელი იურიდიული პირების, საწარმოების, 

დაწესებულებების და ინდ. მეწარმეებისათვის განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით ერთ კუბურ 

მეტრ ნარჩენზე.  

 მუხლი 4. მოსაკრებლისაგან გათავისუფლება 
დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდიდან თავისუფლდება 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები – 

დევნილები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 

ის ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს და ის ფიზიკური და იურიდიული 

პირები, რომლებთანაც არ ხდება ცენტრალიზებული დაგვა-დასუფთავება. 

 მუხლი 5. მოსაკრებლის გამოანგარიშების და გადახდის წესი 
1. მოსახლეობისათვის მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი (შემდეგში – ქვითარი) გამოიწერება იმ 

უძრავი ქონების მესაკუთრეზე (შემდეგში – მესაკუთრე), რომლის საკუთრებაშიც წარმოიქმნება 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. თუ უძრავი ქონება პირის სარგებლობაშია საკუთრების უფლების 

გარეშე, ქვითარი გამოიწერება უძრავი ქონებით მოსარგებლე პირზე. უძრავი ქონების ფაქტობრივ 

მოსარგებლეს ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანო.  

2. მოსახლე მოსაკრებელს იხდის მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

5. ამხანაგობის შემთხვევაში, ამხანაგობის ყველა წევრის თანხმობისას, შესაძლებელია 

მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი გამოიწეროს ამხანაგობის სახელზე. ამ შემთხვევაში ამხანაგობა 

წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს და 

წარუდგენს ყველა მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელ საბუთს. 

6. მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი გამოიწერება იმ ორგანიზაციის, დაწესებულების, 

იურიდიული პირების და ინდ. მეწარმეების სახელზე, რომლის საქმიანობის შედეგად წამოიქმნა 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. 

7. მოსაკრებელი შეიძლება გადახდილ იქნეს ქვითარში დაფიქსირებული ნებისმიერი 

გადამხდელის ან მისი წარმომდგენი სხვა პირის მიერ. 

8. ქვითარი შენახული უნდა იქნეს ერთი წლის განმავლობაში. ქვითრის დაკარგვისას, მის 

აღდგენას დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ახდენს წალკის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის საფინანსო სამსახური. 

9. მესაკუთრე (უძრავი ქონებით მოსარგებლე) ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური 

პირისა), რომლის საკუთრებაშიც წარმოიქმნება ნარჩენი, ვალდებულია წარმომქნელთა რაოდენობის 

ცვლილებების შესახებ 30 დღის განმავლობაში აცნობოს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის 

პასუხისმგებელ სამსახურს.  

10. მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში ყოფილმა მესაკუთრემ მოსაკრებლის მიმდინარე 

დავალიანება უნდა დაფაროს იმ თვის ბოლომდე, რომელშიც მოხდა საკუთრების გადაცემა.  

 მუხლი 6. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების წარმოქმნა, შეცვლა და მისგან 
გათავისუფლება 

1. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება მოსახლეობისათვის – მომსახურების 

ერთი თვის განმავლობაში მიღების შემთხვევაში. ორგანიზაციების, დაწესებულებებისა და 

იურიდიული პირებისათვის – მომსახურების მიღებისთანავე. 
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2. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლებულია ის მოსახლე, რომელიც 

ცხოვრობს სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელში, იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი თვითონ 

სარგებლობს ოპერატორის მომსახურებით. 

3. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წყდება ნარჩენების წარმომქნელთა მიერ ნარჩენების 

წარმოქნის შეწყვეტის შემდეგ თვის დასრულებასთან ერთად. 

4. მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მომსახურების ერთ თვეზე მეტი ხნით შეწყვეტის 

შემთხვევაში, მოსაკრებლის გადამხდელის მოთხოვნით გადასახდელი თანხა შესაძლებელია 

შემცირდეს ამ პერიოდში გადასახდელი მოსაკრებლის ოდენობით. 

5. გაწეული მომსახურების შეფერხების, შეზღუდვის, დაგვიანების, აგრეთვე მომსახურების ერთ 

თვეზე ნაკლები დროის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელს არ აქვს 

უფლება მოითხოვოს მოსაკრებლის განაკვეთის გადახდისაგან გათავისუფლება ან მისი განაკვეთის 

შემცირება. 

6. ნარჩენების წარმომქნელის მიერ ნარჩენების წარმოქნის ადგილის შეცვლის შემთხვევაში 

მოსაკრებელი გადაიხდება ნარჩენების წარმოქნის იმ ადგილის მიხედვით, სადაც მიიღო 

მომსახურების 50%-ზე მეტი. 

7. მოსაკრებლის გადამხდელ ფიზიკურ პირს (მეწარმე ფიზიკური პირის გარდა) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ერთ თვეზე მეტი ვადით გასვლის შემთხვევაში უფლება აქვს 

მოითხოვოს მოსაკრებლის შესაბამისი ოდენობით შემცირება, რისთვისაც იგი წინასწარ წერილობით 

მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებელ სამსახურს. 

8. წერილობით მიმართვაში დაფიქსირებული უნდა იყოს მოსახლის საცხოვრებელ ადგილას 

არყოფნის ვადა. ამ ვადის ცვლილების შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელი ვალდებულია 

აცნობოს აღნიშნულ სამსახურს ამ ცვლილების შესახებ. 

 მუხლი 7. მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი 
მოსაკრებელი მთლიანად ჩაირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში. 

 მუხლი 8.   მოსაკრებლის გადახდის პერიოდულობა და ვადები, ქვითრის ტიპური ფორმის 
რეკვიზიტები 

1. მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ქვითრის 

ან ელექტრონული ანგარიშსწორების საფუძველზე. 

2. ქვითრის ტიპური ფორმის სავალდებულო რეკვიზიტებია: 

ა) მესაკუთრის (დროებით მოსარგებლის) მონაცემები; 

ბ) მოსაკრებლის გადამხდელის მონაცემები; 

გ) გადასახდელი თანხა; 

დ) გადახდის ვადა; 

ე) გადახდის ადგილი. 

3. მოსაკრებელი გადაიხდება თვეში ერთხელ, თვის ბოლო კალენდარული დღის მეორე დღიდან 

20 დღის განმავლობაში, როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით. 

4. გადამხდელს შეუძლია მოსაკრებელი გადაიხადოს წინასწარ.  
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №18 - ვებგვერდი, 12.06.2012 წ. 

 მუხლი 9. პასუხისმგებლობა მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის 
მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურს.  
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დანართი №2 

                   წალკის მუნიციპალიტეტი 

არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური 

       დასუფთავების  მოსაკრებლის გადახდის  

ქ ვ ი თ ა რ ი № --------------- 

აბონენტი №------------------- 

გადამხდელი ------------------------------------------------ 
                     მესაკუთრის (დროებითი მოსარგებლის) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი 

მისამართი --------------------------------------------------- 

 

თარიღი: --------------------------- 

 
გადასახდელი 

პერიოდი 

ზომის 

ერთეული 

განაკვეთი 

ზომის 1 

ერთეულზე 

თანხა 

გადასახადი 

თვეში 

 

 

   

 

წინა დავალიანება: ------------------ 

 

გადახდილი თანხა: ----------------- 

 

სულ გადასახადი: ------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 

სახაზინო რეკვიზიტები 
ხაზინის ერთიანი ანგარიში ა/ა 200122900 
სახელმწიფო ხაზინა 
ბანკის კოდი: 220101222 სახაზინო კოდი: 300123189 
(მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის) 
მიმდინარე გადასახადის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მდე 
გადაუხდელობის შემთხვევაში თქვენზე გავრცელდება 
კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო სანქციები. 
ცნობებისათვის მიმართეთ წალკის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურს 
შემდეგ მისამართზე ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. №22_ში 

                   წალკის მუნიციპალიტეტი 

არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური 

       დასუფთავების  მოსაკრებლის გადახდის  

ქ ვ ი თ ა რ ი №---------------- 

აბონენტი №-------------------- 

გადამხდელი ----------------------------------------------- 
                  მესაკუთრის (დროებითი მოსარგებლის) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი 

მისამართი -------------------------------------------------- 

 

თარიღი: --------------------------- 

 
გადასახდელი 

პერიოდი 

ზომის 

ერთეული 

განაკვეთი 

ზომის 1 

ერთეულზე 

თანხა 

გადასახადი 

თვეში 

 

 

   

 

წინა დავალიანება: ------------------ 

 

გადახდილი თანხა: ----------------- 

 

სულ გადასახადი: ------------------- 
 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 

სახაზინო რეკვიზიტები 
ხაზინის ერთიანი ანგარიში ა/ა 200122900 
სახელმწიფო ხაზინა 
ბანკის კოდი: 220101222 სახაზინო კოდი: 300123189 
(მოსაკრებლი დასახლებული  ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის) 
მიმდინარე გადასახადის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - მდე 
გადაუხდელობის შემთხვევაში თქვენზე გავრცელდება 
კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო სანქციები. 
ცნობებისათვის მიმართეთ წალკის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურს 
შემდეგ მისამართზე ქ. წალკა, არისტოტელეს ქ. №22 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №18 - ვებგვერდი, 12.06.2012 წ. 
 


