
  

                            საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის  

                                                                        ო ქ მ ი №6 

      ქ. საჩხერე                                                                                                    27 მარტი 2018 წელი     

     2018 წლის 27 მარტს 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) ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  

                   ერეკლე ჭიღლაძე. 

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

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

7)  აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის                       

თავმჯდომარე-კობა ხვედელიძე. 

 

არ ესწრებოდნენ: 

    ჰუმანიტარულ  საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარე-

მარინა კაციტაძე. 

 ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა დარბაიძე. 

     სხდომაზე მოწვეული პირებიდან ესწრებოდნენ: 

    მერის მოადგილე - ოთარ ომიაძე 

    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  (#53/2740.23.03.2018 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 მერის  (#53/2685. 22.03.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ) 

 

                                                                                                               /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/      



 

4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (#53/2579. 20.03.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, ( 

სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

მატერიალური ფასეულობების (მოძრავი) ქონების ინვენტარიზაციის შედეგების და 

ინვენტარიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ) 

 

                                                                                                                          /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე 

 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/2741.23/03/2018 წ) განხილვის თაობაზე 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მოწონების შესახებ).                                       

                                                                                                                     /მომხსენებელი:  ი. ბერიძე/    

 ლ.ივანაშვილი:  მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსულია მუნიციპალიტეტის მერის მომართვა 

(#53/2773.27.03) (საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა).ი.პ. ,,ფონდი მოდინახე”-ს 

ლიკვიდაციის შესახებ მუნიციპალიტტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ), ვინაიდან 

საკითხის მომხსენებელი მ.კაციტაძე საპატიო მიზეზის გამო ვერ ესწრება სხდომას, გთხოვთ  

დღის წესრიგს დავამატოთ აღნიშნული საკითხი. 

ბიურომ გადაწყვიტა:  აღნიშნული საკითხი დამატებით შეტანილი და განხილული იქნას ბიუროს 

სხდომაზე. 

                                                                                                                                                         

  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 მეოთხე ცვლილების შეტანა 

განპირობებულია შემოსულობების(საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია) ზრდით 250,0 

ათასი ლარით; ნაშთის 837,5 ათასი ლარის ბიუჯეტში ასახვით მათ შორის: ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებიდან 800.0 ათასი ლარის საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 

27 დეკემბრის N2712 განკარგულების ,,სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ“საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გამოყოფილი თანხა, ხოლო საკუთარი შემოსავლებიდან 37,5 

ათასი ლარის ასახვით და მუხლებს შორის თანხების გადანაწილებით. 

 

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (#53/2740.23.03.2018 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“.  

 სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი  

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (#53/2685. 22.03.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ) 

 

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“ და აღნიშნა, რომ მერიაში მიმდინარე 

რეორგანიზაციის პროცესის  (რომელიც შეეხება საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი 

მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის და ზედამხედველობის სამსახურს) დასრულების 

შემდგომ შეიქმნება ორი სამსახური: საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახური, შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის ძალაში 

შევა 2018 წლის 1 მაისიდან. 

სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე 

  მოისმინეს: 

4.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის  (#53/2579. 20.03.2018 წ,) მომართვის განხილვის თაობაზე, ( 

სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

მატერიალური ფასეულობების (მოძრავი) ქონების ინვენტარიზაციის შედეგების და 

ინვენტარიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ) 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, მუნიციპალიტეტის მერის  მომართვა ,,სსიპ თვითმმართველი 

ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების 

(მოძრავი) ქონების ინვენტარიზაციის შედეგების და ინვენტარიზაციის შედეგებიდან 

გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ”. 

 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი 




