
            

                    საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 

                                                              ო ქ მ ი №3 

      ქ. საჩხერე                                                                                        28 თებერვალი 2018 წელი                                              

    2018 წლის 28 თებერვალს 11:00 საათზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 

დარბაზში შედგა საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სხდომა, რეგისტრაცია გაიარა 27  

წევრმა.     

 არ ესწრებოდნენ: გაგა დარბაიძე, თედორე კალმახელიძე. 

 მოწვეული პირებიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი-  ბენიამენ ფალავანდიშვილი 

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - თამაზ ნადირაძე 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ინგა 

შუკაკიძე 

  სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს გააცნო შემდეგი 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 საკრებულოსა და გამგეობაში დასაქმებულ პირებზე  პრემიის 

ოდენობის  განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 22 ოქტომბრის  №43 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე 

                                                                                                            /მომხსენებელი:  ლ.დეკანოიძე/ 

3. საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ. 

                                                                                                       /მომხსენებელი:  ლ.დეკანოიძე/ 

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

საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვარის #66 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ 

                                                                                                                  /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/  

5.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე) 

 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/                                    

6.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 



                                                                                                            /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/  

7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 
  

                                                                                                          /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

8 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საჩხერის 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #31 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

                                                                                                                 /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

9.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ)  
 
                                                                                                                    /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ     

                                                                                                                      /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

11.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

                                                                                                                    /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/                                

12.,,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/ 
 
13.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 იანვრის #3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

                                                                                                      /მომხსენებელი:  გ.დარბაიძე/ 

14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის განსაზღვრის შესახებ             

                                                                                                        /მომხსენებელი:  კ. ხვედელიძე/ 

15. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აიპ ,, ზურმუხტი’-’სათვის 

სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით, გადაცემის მიზნით საჩხერის  

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ     
      

                                                                                                                /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

16. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (საამშენებლო მასალა) ა.(ა).ი.პ. 

„ზურმუხტი“–სათვის გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ 
 

                                                                                                               /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 



17.საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შომახეთში 

შიუკეების უბნისთვის უჩა მაჭარაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე 

                                                                                                              /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

18. კერძო სამართლის იურიდული პირის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

“ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი“–ის 

დაფუძნების მიზნით  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

       

                                                                                                                  /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

                                                                                                                                                                                  

19. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისების პერსონალური  შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის #54 66 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.      

                                                                                                                    /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/                             

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დღის წესრიგი? -მომხრეა ყველა. 

  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 (თან ერთვის). 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

2.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში დასაქმებულ პირებზე პრემიის 

ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 22 ოქტომბრის  №43 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 



 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ,,საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ” საქართველოს კანონიდან  გამომდინარე, 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში დასაქმებულ პირებზე პრემიის 

ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 22 ოქტომბრის  №43 დადგენილება გამოცხადებული უნდა იქნას 

ძალადაკარგულად. 

 სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

3. საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ. 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო  ანგარიში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის   ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ (თან ერთვის). 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის) აღნიშნა, რომ  კომისია 

შემოდის წინადადებით 2017 წლის  ბიუჯეტის შესრულებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუშაობა შეფასდეს დადებითად.  

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

4. .,,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 (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

5.  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,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

6.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ დადგენილების პროექტი (თან ერთვის) 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. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 



  მოისმინეს: 

7. 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 (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

8 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საჩხერის 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #31 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა განპირობა საქართველოს 

ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ და ,,საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებულმა ცვლილებებმა. ასევე, რეგლამენტს 

დაემატება 971 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პეტიციის წარდგენას ელექტრონული ფორმით. 

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

9.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ)  

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი (თან ერთვის) და 



აღნიშნა,  წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის ძალაში შევა რეორგანიზაციის დასრულების 

შემდეგ, 2018 წლის 1 მაისს. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

10. 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 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების 

პროექტი (თან ერთვის) და აღნიშნა, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის ძალაში შევა 

რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ, 2018 წლის 1 მაისს. 

 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

11.  გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ ბიუროს ხდომაზე 

ტარიფთან დაკავშირებით გამოქთმული მოსაზრებების გათვალისწინებით, 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. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე აღნიშნული 

ცვლილებების გათვალისწინებით მიღებული იქნას წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  

მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 



  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

12.,,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 წევრი - ერეკლე 

ჭიღლაძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,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 დადგენილების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

13.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 იანვრის #3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

მომხსენებელი: საკრებულოს  ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი - ერეკლე 

ჭიღლაძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო .,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების 

მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების 

შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 იანვრის #3 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების პროექტი (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ 

ცვლილების შედეგად მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდებიან, როგორც 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში  არსებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები ასევე,  იძულებით 

გადაადგილებული პირების – დევნილების ოჯახები.  

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 



14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის განსაზღვრის შესახებ             

მომხსენებელი: აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის     

თავმჯდომარე- კობა ხვედელიძე 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ,,სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

განსაზღრის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 8 ოქტომბრის 

#784 ბრძანებულების საფუძველზე ადგილობრივი  თვითმმართველობის ორგანო არაუგვიანეს  

თებერვლისა განსაზღვრავს,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასს.  

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

15. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აიპ ,, ზურმუხტი’-’სათვის 

სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით, გადაცემის მიზნით საჩხერის  

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ     

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის) მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აიპ ,, ზურმუხტი’’–ზე სარგებლობის უფლებით, 

თხოვების ფორმით, გადაცემის მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ. 
 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

16. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (საამშენებლო მასალა) ა.(ა).ი.პ. 

„ზურმუხტი“–სათვის გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ 

 



მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, განკარგულების პროექტი (თან ერთვის)  მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების,   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭალის 

ადმინისტრაციული  ერთეულისათვის შეძენილი 2341.71 ლარის ღირებულების საამშებებლო 

მასალის ა.(ა)ი.პ.„ზურმუხტი“–ს სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

17. საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შომახეთში 

შიუკეების უბნისთვის უჩა მაჭარაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო  ,,გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, 

ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიის“ 2017 წლის 22 დეკემბრის 

#10 ოქმიდან ამონაწერი - საჩხერის მუნიციპალიტეტის კორბოულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ შომახეთში შიუკეების უბნისთვის უჩა მაჭარაშვილის სახელის მინიჭებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ.  

 

 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

18. კერძო სამართლის იურიდული პირის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

“ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი“–ის 

დაფუძნების მიზნით  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის) (კერძო სამართლის 

იურიდული პირის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “ოლიმპიური 

ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი“–ის დაფუძნების მიზნით  

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  




