
  

                            საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის  

                                                                        ო ქ მ ი №7 

      ქ. საჩხერე                                                                                                    19 აპრილი  2018 წელი     

     2018 წლის 19 აპრილს 12:00 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) ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  

                   ერეკლე ჭიღლაძე. 

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

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

თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე. 

7)  აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის                       

თავმჯდომარე-კობა ხვედელიძე. 

 

არ ესწრებოდნენ: 

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

 ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა დარბაიძე. 

     სხდომაზე მოწვეული პირებიდან ესწრებოდნენ: 

მუნიციპალიტეტის მერი - ბენიამენ ფალავანდიშვილი 

მერის პირველი მოადგილე - თამაზ ნადირაძე 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი -  ინგა 

შუკაკიძე 

                                                                        დღის წესრიგი    

1   ,, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 

მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და 

მუნიციპალიტეტის მერისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 

გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ” 

                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/        

2.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დადგენის 

შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის #11 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

                                                                                            /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/          

3.  ,ადგილობრივი მნიშვნელობის სახალხო დღესასწაულების ორგანიზების წესის 

დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის #22 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 



                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

 

4. ,,მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური 

 დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის მიღების შესახებ” საჩხერის  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  29 ივლისის #27 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                                   /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

 

5. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების  

მიზნით ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                  /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/     

6 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #78 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
                                                               
                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/     

7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #79 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/     

 

8.  ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

       

                                                                                                            /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/     

                                                                                        

9. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

28 თებერვლის #81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

                                                                                                    /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

 

10 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 იანვრის #3 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

                                                                                            /მომხსენებელი:  გ.დარბაიძე/ 

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/3320.12.04) განხილვის თაობაზე  

(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ) 

                                                                                                               /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე / 

 



12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის  ბიუჯეტის  შესრულების 

ანგარიშის შესახებ. 

                                                                                                     /მომხსენებელი: ლ. დეკანოიძე/ 

 

13. ა.(ა) იპ ,,შშმ პირთა თანადგომა-ინტეგრაციის“ თავმჯდომარის მომართვის (#1/91. 11.04) 

განხილვის თაობაზე    

 

                                                                                                          /მომხსენებელი:  ლ.დეკანოიძე 

 

  მოისმინეს: 

1   ,, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 

მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და 

მუნიციპალიტეტის მერისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 

გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ” 

 მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის 

 საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების  

მოწყობის წესისა და მუნიციპალიტეტის მერისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

 წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ” დადგენილების 

პროექტი და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 

დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

2. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დადგენის 

შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის #11 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების  

მინიჭების წესის დადგენის შესახებ საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 

მარტის #11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი და 

აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ 

შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა დადგენილების შესაბამისობაში 

მოყვანა. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 



  მოისმინეს: 

 

3.  ,ადგილობრივი მნიშვნელობის სახალხო დღესასწაულების ორგანიზების წესის 

დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის      #22 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,ადგილობრივი მნიშვნელობის სახალხო დღესასწაულების 

 ორგანიზების წესის დამტკიცების შესახებ საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 25 მაისის #22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების 

პროექტი და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 

დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

 

4. ,,მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური 

 დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის მიღების შესახებ” საჩხერის  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  29 ივლისის #27 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების),  

ობელისკის, მემორიალური  დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის მიღების 

 შესახებ საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  29 ივლისის #27 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“  დადგენილების პროექტი და აღნიშნა, რომ საქართველოს 

ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან 

გამომდინარე, განხორციელდა დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

 

5. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების  

მიზნით ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ახალგაზრდული 

 პროგრამების დაფინანსების  მიზნით ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საჩხერის  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 



თაობაზე“ დადგენილების პროექტი და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, 

განხორციელდა დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

 

6 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #78 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
                                                               

მომხსენებელი:  საკრებულოს  ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, 

ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა 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: 

7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #79 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა 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: 

8.  ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

       

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა 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. ასევე აღნიშნა, 

რომ სამსახურის ფუნქციებს დაემატა გარე რეკლამის განთავსების გეგმის პროექტის მომზადება.  

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

9. ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 

გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

28 თებერვლის #81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა 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. ასევე აღნიშნა, 

რომ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი #1-ის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი  

ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: ,,1. სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლს 

ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, 

საქართველოს კანონმდებლობის, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.“.  

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

აზრი გამოთქვა 

ლ.ივანაშვილი: ჩემი აზრით  მიზანშეწონილი იქნება, რომ ნებართვის გაცემის საწყისი ფასი 1 კვ.მ-

ზე განისაზღვროს შემდეგნაირად: 

ა) ქალაქ საჩხერის ტერიტორიაზე - 50 ლარი;  

ბ) საჩხერის მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე - 30 ლარი. 



  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი აღნიშნული ცვლილებების გთვალისწინებით გატანილი იქნას 

საკრებულოს სხდომაზე  მოისმინეს: 

10 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 იანვრის #3 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ცვლილების შეტანა 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. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/3320.12.04) განხილვის თაობაზე  

(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ) 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემის 

მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” განკარგულების 

პროექტი. 
 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 განკარგულების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/3521.19/04/2018) განხილვის თაობაზე 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის  ბიუჯეტის  შესრულების 

ანგარიშის შესახებ). 

 მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 




