
            

                საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 

                                                          ო ქ მ ი №18 

     ქ. საჩხერე                                                                                         18 აგვისტო 2017  წელი                                               

    2017 წლის  18 აგვისტოს 11:00 საათზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 

დარბაზში შედგა საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, რეგისტრაცია 

გაიარა  19-მა  წევრმა.     

  არ ესწრებოდნენ: გაგნიძე გივი, ზაბახიძე ინგა, იობაშვილი რევაზი, კაციტაძე მარინა, კუჭაშვილი 

მალხაზი, ნოზაძე ამირანი, სივსივაძე ამირანი, შუბითიძე დავითი, წიწილაშვილი მელანო. 

 მოწვეული პირებიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 

 ინგა შუკაკიძე. 

 

  სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

1. ,,საჩხერის   მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის  განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                                                                               /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკის მომსახურებისათვის 

ტარიფების დადგენის შესახებ. 

                                                                                                       /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/ 

 3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  წინასაარჩევნო შეხვედრების ადგილების 

განსაზღვრის, სტენდების (ბილბორდების) დასადგმელად და საარჩევნო პლაკატების 

განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ. 

                                                                                                    /მომხსენებელი:  ლ. ივანაშვილი/ 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დღის წესრიგი? -მომხრეა ყველა. 

   მოისმინეს: 

1. ,,საჩხერის   მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის  განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 



მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ,,საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის  განსაზღვრის  

შესახებ“, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017  წლის  17  იანვრის  N1 დადგენილებაში  

მეთორმეტე ცვლილების  შეტანა  განპირობებულია  პროგრამებსა და ხარჯების ეკონომიკურ 

კლასიფიკაციებს შორის თანხების გადანაწილებით. სხდომას გააცნო მიმართულებები, სადაც 

გადანაწილებული იქნა თანხები. 

  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 საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკის მომსახურებისათვის 

ტარიფების დადგენის შესახებ. 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, გამგეობის მიერ წარმოდგენილი მიმართვა, საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკის მომსახურებისათვის ტარიფების 

დადგენის 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: 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  წინასაარჩევნო შეხვედრების ადგილების 

განსაზღვრის, სტენდების (ბილბორდების) დასადგმელად და საარჩევნო პლაკატების 

განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ. 

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

კომისიის თავმჯდომარე-ლევან ივანაშვილი 

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

წინასაარჩევნო შეხვედრების ადგილების განსაზღვრის, სტენდების (ბილბორდების) 

დასადგმელად და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ,  



  სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

  გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი. 

                                                                                                                                                                                                    

  შეკითხვები და შენიშვნები არ არის. სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

    საკრებულოს თავმჯდომარე                         თამაზი ნადირაძე 

 


