
  

                            საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის  

                                                                        ო ქ მ ი №1 

      ქ. საჩხერე                                                                                                           10 იანვარი 2018 წელი 

     2018 წლის 10 იანვარს 15:00 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) ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა დარბაიძე. 

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

თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე. 

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

                   ერეკლე ჭიღლაძე. 

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

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

 

    

    

     სხდომაზე მოწვეული პირებიდან ესწრებოდნენ: 

     მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე - თამაზ ნადირაძე 

      

 

                                                                   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 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

3.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 

ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 



                                                                                                             /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 

4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #39 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                          /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/151. 09.01.2018 წ.) განხილვის თაობაზე, 

(„საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ) 

                                                                                            /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 

6.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/83. 05.01.2018 წ.) განხილვის 

თაობაზე,(საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების 

სახეების ფინანსების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ).  

                                                                                                           /მომხსენებელი:  გ.დარბაიძე/ 

7.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/11709. 26.12.2017 წ.) განხილვის თაობაზე, 

(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. ,,საჩხერის 

კეთილმოწყობა’’- სათვის თხოვების ფორმით გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ).          

                                                                                                          /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

 

8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/11740. 28.12.2017 წ.) განხილვის თაობაზე, (  

ა.(ა).ი.პ. ,,საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“-ს განყოფილებებში 2018 წლის  მენიუს 

განსაზღვრის შესახებ).                                                                                                                                                                

                                                                                                      /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/ 

 

  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“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის #46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანა  განპირობებულია  2017 წელს აღებული ვალდებულებების 

(193.8 ათასი ლარი) დაფარვის და ნაშთის 351,8 ათასი ლარის ბიუჯეტში ასახვით. სხდომას გააცნო 

მიმართულებები, სადაც გადანაწილებული იქნა თანხები. 



  სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

 დადგენილების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომაზე 

 

   მოისმინეს: 

2..,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 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 რიგგარეშე  სხდომაზე 

 

   მოისმინეს: 

3.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 

ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 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 რიგგარეშე  სხდომაზე 

 

   მოისმინეს: 



4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #39 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 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 რიგგარეშე  სხდომაზე 

 

   მოისმინეს: 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/151. 09.01.2018 წ.) განხილვის თაობაზე, 

(„საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ) 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ მოგვმართა, საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიისათვის დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის                  

დაშვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, „საქართველოს 2018             

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 

პუნქტების, შესაბამისად,  სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი. 

 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

 განკარგულების  პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომაზე 

 

 მოისმინეს: 

6.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/83. 05.01.2018 წ.) განხილვის თაობაზე, 

(საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების სახეების  

ფინანსების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ).  

მომხსენებელი: საკრებულოს  ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე-გაგა 

დარბაიძე 



 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სოციალური ღონისძიებებისათვის ბიუჯეტში თანხები 

შეძლებისდაგვარად იქნა გაზრდილი, კომისიისა და შესაბამისი სამსახურის მიერ შესწავლილი 

იქნა მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა სოციალური პრობლემა, რის შესაბამისადაც 

მომზადებული იქნა დადგენილების პროექტი. 

 სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი. 

  ბიურომ გადაწყვიტა: 

  წარმოდგენილი დადგენილების  პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე   

   

    მოისმინეს: 

7.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/11709. 26.12.2017 წ.) განხილვის თაობაზე, 

(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. ,,საჩხერის კეთილმოწყობა’’- 

სათვის თხოვების ფორმით გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ).          
 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, განკარგულების პროექტი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. ,,საჩხერის კეთილმოწყობა’’- სათვის თხოვების ფორმით 

გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.          

 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

განკარგულების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 

 

  მოისმინეს: 

8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის მომართვის (#53/11740. 28.12.2017 წ.) განხილვის თაობაზე, (  

ა.(ა).ი.პ. ,,საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“-ს განყოფილებებში 2018 წლის  მენიუს 

განსაზღვრის შესახებ).                                                                                                                                                                

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ა.(ა).ი.პ. ,,საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“-ს 

განყოფილებებში 2018 წლისათვის გათვალისწინებული მენიუს სამი ვარიანტი. აღნიშნა, რომ 

ვარიანტები იცვლება სეზონურად და გათვლილია 200 სამუსაო დღეზე. მენიუ შედგენილია 

,,ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილების 

შესაბამისად, მენიუ სამჯერადია და მასში წარმოდგენილი ნორმები და კალორაჟი გათვლილია 

ერთი ბავშვის დღიური კვებისათვის.  

 

 სხდომას გააცნო, განკარგულების პროექტი 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



1. განკარგულების პროექტი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე. 

2. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა მოწვეული იქნას  მ/წლის 11 იანვარს 12 საათზე შემდეგი დღის 

წესრიგით: 

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 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

3.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 

ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 

4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის #39 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                          /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

5„საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

                                                                                            /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 

6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური დახმარების სახეების  

ფინანსების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ  

                                                                                                           /მომხსენებელი:  გ.დარბაიძე/ 

7. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. ,,საჩხერის 

კეთილმოწყობა’’- სათვის თხოვების ფორმით გადაცემაზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ          

                                                                                                          /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

 

8.  ა.(ა).ი.პ. ,,საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“-ს განყოფილებებში 2018 წლის  მენიუს 

განსაზღვრის შესახებ                                                                                                                                                                   




