
  

                            საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის  

                                                                        ო ქ მ ი №4 

      ქ. საჩხერე                                                                                                           26 თებერვალი 2018 წელი 

     2018 წლის 26 თებერვალს 16:00 საათზე  გაიმართა საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

    სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე- ლევან ივანაშვილი 

    სხდომას ესწრებოდნენ:  

           1)  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ირაკლი ჩხიკვაძე 

    2) საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე.  

           3) ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე. 

4) აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის     

თავმჯდომარე-კობა ხვედელიძე. 

5) ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა) კომისიის 

თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე. 

6) ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  

                   ერეკლე ჭიღლაძე. 

7)  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე - გიორგი ხარშილაძე      

8) ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარე-მარინე დემეტრაშვილი 

9) ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა დარბაიძე. 

     სხდომაზე მოწვეული პირებიდან ესწრებოდნენ: 

     მუნიციპალიტეტის მერი - ბენიამენ ფალავანდიშვილი 

     მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - თამაზ ნადირაძე 

    მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი -  ინგა 

შუკაკიძე. 

                                                                   დღის წესრიგი    

1 ,,საჩხერის   მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის #46 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                 /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/        

2.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/753.29.01.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის #42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) 
 

                                                                                                                   /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/      

 3. .,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ”საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვარის #66 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ 

                                                                                                                        /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/  



4.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1610.22.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის (საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) 

 

                                                                                                                /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/                                     

5.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე,( 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ) 

                                                                                                            /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/   

6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე,  

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესა ხებ)     

                                                                                                                       /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის 

თაობაზე,(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ)  
 
                                                                                                                        /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

8.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ) 

                                                                                                         /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 
  

                                                                                                           /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

10. საკრებულოს წევრის ბესარიონ კუჭაშვილის (#69/54. 16.02.2018 წ.)განცხადების განხილვის 

თაობაზე. 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1574.22.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის 

თაობაზე,(,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების 

სახეების ფინანსების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 იანვრის #56 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე) 

 

                                                                                                         /მომხსენებელი:  გ.დარბაიძე/ 

                                                                                                                                                                    

 მოისმინეს: 

1 ,,საჩხერის   მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის #46 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის 

შესახებ საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N46 დადგენილებაში მეsსამე ცვლილების შეტანა 



განპირობებულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 თებერვლის N405 განკარგულების 

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 

იანვრის N136 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის ფარგლებში 663133 

(ექვსასსამოცდასამიათას ასოცდაცამეტი) ლარის ბიუჯეტში ასახვით და პროგრამებს შორის 

თანხების გადანაწილებით. 

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

2.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/753.29.01.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის #42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 24 ნოემბრის #42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აღნიშნა , რომ 

ცვლილება შეეხება მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის თანამდებობრივი 

სარგოების მატებას, როგორც მოგეხსებნებათ აღნიშნულ სამსახურს თანამდებობრივი სარგო არ 

მომატებიათ. 

 აზრი გამოთქვა: 

ბ.ფალავანდიშვილი:  აღნიშნული საკითხი შესწავლას საჭიროებს და გთხოვთ გადადოთ 

დამატებითი შესწავლისთვის. 

 ბიურომ გადაწყვიტა: 

 საკითხი გადაიდოს დამატებითი შესწავლის მიზნით. 

  მოისმინეს: 

3. .,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ”საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვარის #66 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ 

მომხსენებელი: საკრებულოს ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა)  

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილების ბათილად ცნობა განპირობებულია, საქართველოს 

მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის  მომართვაში აღნიშნული 

შენიშვნის გათვალისწინებით,. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 132-ე მუხლის შესაბამისად, დასკვნის მიღებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში 

ექვემდებარება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარებას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს სამართლებრივი საქმიანობის 

კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. სხდომას გააცნო 

დადგენილების პროექტი. 



სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

 

  მოისმინეს: 

4.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1610.22.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის (საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა)  

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა  ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

დადგენილების პროექტი. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

5.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე,      

( საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ) 

მომხსენებელი: საკრებულოს ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა)  

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი და 

აღნიშნა, რომ მერიაში მიმდინარეობს რეორგანიზაციის პროცესი, რომელიც შეეხება საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და 

ზედამხედველობის სამსახურს. რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდგომ შეიქმნება 

ორი სამსახური: საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახური და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური.  

 მომხსენებელმა ასევე აღნიშნა, რომ რეორგანიზაციის ვადად განისაზღვრა 3 თვე, შესაბამისად, 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის ძალაში შევა 2018 წლის 1 მაისიდან. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე,  

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ)     
 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 



  მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი და აღნიშნა,  წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტის ძალაში შევა რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ, 2018 წლის 1 

მაისს. 
 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

მოისმინეს: 

7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ)  

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა  ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ,, 

დადგენილების პროექტი და აღნიშნა,  წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის ძალაში შევა 

რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ, 2018 წლის 1 მაისს. 
 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

მოისმინეს: 

8.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1500.20.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ) 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა ,,გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტის 

დამტკიცების თაობაზე.  

 სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

აზრი გამოთქვა 

 ლ.ივანაშვილი: ვფიქრობ, რომ დადგენილების პროექტში განსაზღვრული ტარიფი დაბალია,  

ბევრ მუნიციპალიტეტს გაცილებით მაღალი ტარიფი აქვს დაწესებული. ჩემი აზრით  

მიზანშეწონილი იქნება, რომ ნებართვის გაცემის საწყისი ფასი 1 კვ.მ-ზე განისაზღვროს 

შემდეგნაირად: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების (გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონი და ჭიათურა-უსახელო-კორბოული) 

50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ მხარეს) – 50 ლარი; ბ) ქალაქ საჩხერის ტერიტორიაზე - 30 ლარი; 

გ) საჩხერის მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე - 20 ლარი. 

 ბიურომ გადაწყვიტა: 



 დადგენილების პროექტი აღნიშნული ცვლილებების გთვალისწინებით გატანილი იქნას 

საკრებულოს სხდომაზე 

მოისმინეს: 

9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 
  

მომხსენებელი: საკრებულოს ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა)  

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა მოახსენა სხდომას, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ და ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში  

შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის დებულების  შესაბამისობაში მოყვანა.  

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი  

 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

 

მოისმინეს: 

10. საკრებულოს წევრის ბესარიონ კუჭაშვილის (#69/54. 16.02.2018 წ.)განცხადების განხილვის 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: საკრებულოს ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა)  

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, საკრებულოს წევრის ბესარიონ კუჭაშვილის განცხადება 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიიდან გასვლის შესახებ. 

   ბიურომ გადაწყვიტა: 

  მომზადდეს განკარგულების პროექტი ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისების 

პერსონალური  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 24 ნოემბრის #54 66 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და გატანილის იქნას 

საკრებულოს სხდომაზე. 

 

 მოისმინეს: 

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (53/1574.22.02.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების სახეების 

ფინანსების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 11 იანვრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს  ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა 

დარბაიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების სახეების ფინანსების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 11 იანვრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

 

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი  

 




