
            

                        საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 

                                                              ო ქ მ ი №4 

      ქ. საჩხერე                                                                                        28 მარტი 2018 წელი                                               

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

დარბაზში შედგა საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა, რეგისტრაცია გაიარა 

29  წევრმა.     

 სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე- ლევან ივანაშვილი 

 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 

მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - ვალერი ცუხიშვილი 

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 საკრებულოს წევრის (გარდა თანამდებობის პირები) 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის #6 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                      /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/      

 

3.,,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/      

4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 

 

                                                                                                                         /მომხსენებელი:  ლ. დეკანოიძე/      

 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

                                                                                                                                   /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 



 

6. გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

                                                                                                                                 /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/ 

 

7. ა. (ა)ი.პ. ,,საჩხერის საცურაო აუზი’’–ს ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

                                                                                                                                 /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე 

 

8.  სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

მატერიალური ფასეულობების (მოძრავი) ქონების ინვენტარიზაციის შედეგების და 

ინვენტარიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

 

                                                                                                                                  /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე 

 

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

(საჩხერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მოწონების შესახებ).            

                                                                                                                                 /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე 

     

10. სსიპ  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სარეკის საჯარო სკოლის დირექციისათვის, აღნიშნულ  

სკოლაზე  როსტომი აბრამიშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულში ე.წ ,, სოფელ გოგალაძეების“ ნაწილისათვის 

ძლევის უბნის სახელის მინიჭების შესახებ. 

                                                                                                                                /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

ჩონთოს უბნის სახელდების თაობაზე.           

                                                                                                                                /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

გორაძირის უბნის სახელდების თაობაზე. 

                                                                                                                               /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/   

14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

უზუნთის უბნის სახელდების თაობაზე.    

                                                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

15. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

პასიეთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ.        

                                                                                                                                /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      

16. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

დურევის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ.   



                                                                                                                                /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/   

17. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა).ი.პ. ,,ფონდი მოდინახე”-ს ლიკვიდაციის 

შესახებ მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

                                                                                                                             /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 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 (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 საკრებულოს წევრის (გარდა თანამდებობის პირები) 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ” საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის #6 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა 

თანამდებობის პირები) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 17 თებერვლის #6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების 

პროექტი და აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს 



თანამდებობის პირებისა) საქმიანობის განხორციელების მიზნით გაწეული ხარჯების ზღვრული 

ოდენობა ნაცვლად 397 ლარისა განისაზღვრა 450 ლარის ოდენობით. 

 

  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 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, ,,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“ 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: 

4. 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 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და 

სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ 

დადგენილების პროექტი (თან ერთვის) 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.  

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 



 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის), საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგანგებო მართვის გეგმის შესახებ. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

6. გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,, გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

განარგულების პროექტი (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ გარე რეკლამის განსათავსებლად 

გამოყოფილი იქნა შემდეგი ადგილები: 

1. ქ. საჩხერე, მ.კოსტავას I ჩიხის დასაწყისი 

2.  ქ. საჩხერე, მ.კოსტავას ქუჩა (ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის დასავლეთ 

ფასადის კედლის მხარე). 

3. ქ. საჩხერე, მ.კოსტავას სახელობის სკვერი 

4. ქ. საჩხერე, მდინარე ყვირილას მარცხენა სანაპირო (სამანქანო ხიდის დასაწყისი). 

5. ქ. საჩხერე, რკინიგზის სადგური 

6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხის ტერიტორია (სავანის წრის მიმდებარედ),გომი-

საჩხერე-ჭიათურა ზესტაფონის საავტომობილო გზის მარცხენა მხარე. 

  სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

7. ა. (ა)ი.პ. ,,საჩხერის საცურაო აუზი’’–ს ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

 



 მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, ა. (ა)ი.პ. ,,საჩხერის საცურაო აუზი’’–ს ბალანსზე რიცხული 

მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 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: 

8.  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 ,,სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების (მოძრავი) ქონების ინვენტარიზაციის 

შედეგების და ინვენტარიზაციის შედეგებიდან გამომდინარე ჩასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 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: 

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

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ).            

მომხსენებელი: საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე- იაგო ბერიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საჩხერის 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების მიზნით, საკრებულოს მიერ 

2018-2021 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მოწონების შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის # 54 67 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განკარგულების პროექტი (თან ერთვის) და 

აღნიშნა, რომ განკარგულებაში ცვლილების შეტანა განაპირობა შემდეგმა ფაქტორებმა: 

1. 2018 წლის მოწონებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დაემატა ერთი ინფრასტრუქტურული 

პროექტი: 



  საჩხერე – ქორეთის საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა, რომლის 

საპროექტო ღირებულება შემცირდა და ნაცვლად 1 600 000 ლარისა  განისაზღვრა 1 300 000 

ლარით. 

2.  სოფელ იცქისის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის გათვალისწინებული თანხა, 

რომელიც განსაზღვრული იყო საკანალიზაციო სისტემის შიდა ქსელის და ცენტრალური 

მაგისტრალის სისტემის მოსაწყობად შემცირდა და განისაზღვრა 265 000 ლარით. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას 

წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

 გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  განკარგულების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

10. სსიპ  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სარეკის საჯარო სკოლის დირექციისათვის, აღნიშნულ  სკოლაზე  

როსტომი აბრამიშვილის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სარეკის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭო მოგვმართავს თხოვნით 

მივცეთ თანხმობა სკოლას მიენიჭოს როსტომი აბრამიშვილის სახელი. წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის შესაბამისად, სხდომას გააცნო აღნიშნული პიროვნების ცხოვრებისა და 

მოღვაწეობის 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: 

11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულში ე.წ ,, სოფელ გოგალაძეების“ ნაწილისათვის ძლევის 

უბნის სახელის მინიჭების შესახებ. 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ კორბოულის გოგატიშვილების, კილაძეების, მაჭარაშვილების, შავაძეების, ბასილიძეების 

და გოგალაძეების უბნის მცხოვრებთა მიერ შემოსულია ინიციატივა (წერილის#79/54.21.02.2018 წ.) 

სოფელ კორბოულში ე.წ ,, სოფელ გოგალაძეების“ ნაწილისათვის ,,ძლევის უბნის“ სახელის 

მინიჭების თაობაზე. სხდომას გააცნო წარმოდგენილი თანდართული დოკუმენტაცია და აღნიშნა, 

რომ ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 

დადგენილების შესაბამისად, საკითხი გავლილი და დამუშავებული იქნა კომისიის მიერ. 



მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, მოსახლეობასთან კონსულტაციის მიზნით მოეწყო 

საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვისას გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საკითხს ჰყავს  

მოწინააღმდეგეები, იყო დაძაბული ვითარება მოსახლეობას შორის და აზრთა სხვადასხვაობა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე კომისიას ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად არ მიაჩნია საკითხის 

დადებითად გადაწყვეტა.  

 აზრი გამოთქვა: 

 მოქალაქე გ.შავაძე:  მე გახლავართ სოფელ კორბოულის მცხოვრები და მოგახსენებთ, რომ 

გამომდინარე იქედან, რომ საკითხი გახდა სადაო, ჩვენ მივმართეთ მუნიციპალიტეტის მერს 

განცხადებით, რომ  ზემოთ აღნიშნული უბნები გაიყოს და მხოლოდ ნაწილს მიენიჭოს ,,ძლევის 

უბნის“ სახელი.  

 დ.მაჭარაშვილი:  როგორც კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი 

მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე არ იქნება მიზანშეწონლი 

უბნების დაყოფა.  

 ლ.ივანაშვილი: გავლილი იქნა  კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები, ჩატარდა 

საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან. აღნიშნული საკითხი არის სადაო და  ჩვენ ვერ დავუშვებთ 

დაპირისპირებას მოსახლეობას შორის. შესაბამისად, კომისიის დასკვნა არის მართებული,  იმ 

შემთხვევაში თუ დაპირისპირებული მხარეები მიაღწევენ შეთანხმებას, მოგვმართონ ახალი 

შუამდგომლობით და საკრებულო მზად ყოფნას გამოთქვამს საკითხის გადასაწყვეტად. 

  მოისმინეს: 

 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი ჩონთოს 

უბნის სახელდების თაობაზე.           

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი ჩონთოს უბნის  მცხოვრებთა მიერ შემოსულია 

ინიციატივა (წერილის #50/54.05.02.2018 წ.) საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი ჩონთოს უბნისათვის დასახლების შექმნისა და 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი ჩონთოს უბნის სახელდების თაობაზე. სხდომას გააცნო 

წარმოდგენილი თანდართული დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ საკითხი მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან ერთად იქნა დამუშავებული და გავლილი იქნა  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, 

დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების 

ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის #307 დადგენილებით და ,,მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილებით 

განსაზღვრული პროცედურები.  

 
 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის). 

 

აზრი გამოთქვა: 

 ლ.ივანაშვილი: ე.წ. ჩონთოს დასახლება დღეის მდგომარეობით მიკუთვნებულია სოფელ 

კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის და სარგებლობს მაღალმთიანის სტატუსით, 

მართებული იქნება განმეორებით ჩატარდეს მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრები, ვინაიდან 

ჩონთოს უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ 



სამთავრობო კომისიის მიერ საკითხის განხილვამდე, შესაძლებელია მოხდეს მაღალმთიანის 

სტატუსის შეჩერება, რაც გამოიწვევს მოსახლეობისთვის მაღალმთიანის სტატუსით 

გათვალისწინებული რიგი შეთავათების შეჩერებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე საკრებულოს 

ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და საკითხი ჩონთოს უბნისათვის დასახლების 

შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ გადადებული იქნა დამატებითი 

შესწავლისათვის და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილების შესაბამისად, განხორციელდეს მხოლოდ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი ჩონთოს უბნის  

სახელდება. 

 გადაწყვიტეს: 

 

 განკარგულების პროექტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი ჩონთოს უბნის სახელდების თაობაზე, მიღებულ იქნას ცნობად და 

,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 

დადგენილების შესაბამისად, განკარგულების პროექტი თანდართულ დოკუმანტაციასთან ერთად 

შემდგომი მსვლელობისათვის გადაეგზავნოს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის 

მიზნით, გეოგრეფიული ობოექტების  სახელწოდებათა სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას. 

 

მოისმინეს: 

13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

გორაძირის უბნის სახელდების თაობაზე. 

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე  

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი გორაძირის უბნის  მცხოვრებთა მიერ შემოსულია 

ინიციატივა (წერილის #46/54.05.02.2018 წ.).) საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი გორაძირის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი გორაძირის უბნის სახელდების თაობაზე. სხდომას გააცნო 

წარმოდგენილი თანდართული დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ საკითხი მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან ერთად იქნა დამუშავებული და გავლილი იქნა  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, 

დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების 

ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის #307 დადგენილებით და ,,მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილებით 

განსაზღვრული პროცედურები.  

 
 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის). 

 

აზრი გამოთქვა: 

 ლ.ივანაშვილი: ე.წ. გორაძირის დასახლება დღეის მდგომარეობით მიკუთვნებულია სოფელ 

კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის და სარგებლობს მაღალმთიანის სტატუსით, 

მართებული იქნება განმეორებით ჩატარდეს მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრები, ვინაიდან 

გორაძირის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ 



სამთავრობო კომისიის მიერ საკითხის განხილვამდე, შესაძლებელია მოხდეს მაღალმთიანის 

სტატუსის შეჩერება, რაც გამოიწვევს მოსახლეობისთვის მაღალმთიანის სტატუსით 

გათვალისწინებული რიგი შეთავათების შეჩერებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე საკრებულოს 

ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და საკითხი გორაძირის უბნისათვის დასახლების 

შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ გადადებული იქნა დამატებითი 

შესწავლისათვის და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილების შესაბამისად, განხორციელდეს მხოლოდ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი გორაძირის უბნის  

სახელდება. 

გადაწყვიტეს: 

 

 განკარგულების პროექტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი გორაძირის უბნის სახელდების თაობაზე, მიღებულ იქნას ცნობად და 

,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 

დადგენილების შესაბამისად, განკარგულების პროექტი თანდართულ დოკუმანტაციასთან ერთად 

შემდგომი მსვლელობისათვის გადაეგზავნოს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის 

მიზნით, გეოგრეფიული ობოექტების  სახელწოდებათა სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას. 

მოისმინეს: 

14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

უზუნთის უბნის სახელდების თაობაზე.    

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი უზუნთის უბნის  მცხოვრებთა მიერ შემოსულია 

ინიციატივა (წერილის #49/54.05.02.2018 წ.).) საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი უზუნთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი უზუნთის უბნის სახელდების თაობაზე. სხდომას გააცნო 

წარმოდგენილი თანდართული დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ საკითხი მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან ერთად იქნა დამუშავებული და გავლილი იქნა  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, 

დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების 

ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის #307 დადგენილებით და ,,მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილებით 

განსაზღვრული პროცედურები.  

  
 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი (თან ერთვის). 

 

აზრი გამოთქვა: 

 ლ.ივანაშვილი: ე.წ. უზუნთის დასახლება დღეის მდგომარეობით მიკუთვნებულია სოფელ 

ცხომარეთის ადმინისტრაციული ერთეულისათვის და სარგებლობს მაღალმთიანის სტატუსით, 

მართებული იქნება განმეორებით ჩატარდეს მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრები, ვინაიდან 

უზუნთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ 

სამთავრობო კომისიის მიერ საკითხის განხილვამდე, შესაძლებელია მოხდეს მაღალმთიანის 

სტატუსის შეჩერება, რაც გამოიწვევს მოსახლეობისთვის მაღალმთიანის სტატუსით 



გათვალისწინებული რიგი შეთავათების შეჩერებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე საკრებულოს 

ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და საკითხი უზუნთის უბნისათვის დასახლების 

შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ გადადებული იქნა დამატებითი 

შესწავლისათვის და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილების შესაბამისად, განხორციელდეს მხოლოდ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი უზუნთის უბნის  

სახელდება. 

 გადაწყვიტეს: 

 

 განკარგულების პროექტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი უზუნთის უბნის სახელდების თაობაზე, მიღებულ იქნას ცნობად და 

,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 

დადგენილების შესაბამისად, განკარგულების პროექტი თანდართულ დოკუმანტაციასთან ერთად 

შემდგომი მსვლელობისათვის გადაეგზავნოს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის 

მიზნით, გეოგრეფიული ობოექტების  სახელწოდებათა სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას. 

 მოისმინეს: 

15. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

პასიეთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ.        

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი პასიეთის  უბნის  მცხოვრებთა მიერ შემოსულია ინიციატივა (წერილის 

#48/54.05.02.2018 წ.) საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი პასიეთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის 

მინიჭების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

პასიეთის უბნის სახელდების თაობაზე. სხდომას გააცნო წარმოდგენილი თანდართული 

დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ საკითხი მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად იქნა 

დამუშავებული და გავლილი იქნა  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, დასახლებისთვის 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების ადმინისტრაციული 

საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 

ივლისის #307 დადგენილებით და ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილებით განსაზღვრული პროცედურები.  

 
 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტები (თან ერთვის). 

 

 გადაწყვიტეს: 

 

 განკარგულების პროექტი:  ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში შემავალი პასიეთის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის 

მისანიჭებლად წინადადების მოწონების შესახებ“ და  განკარგულების პროექტი: ,,საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი  უბნისათვის  

პასიეთის სახელის მინიჭების თაობაზე“  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, დასახლებისთვის 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების ადმინისტრაციული 

საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 

ივლისის #307 დადგენილების მე-5 მუხლის შესაბამისად, შემდგომი მსვლელობისათვის 



გადაეგზავნოს საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, 

ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, გეოგრეფიული 

ობოექტების  სახელწოდებათა სფეროში მოქმედ სამთავრობო კომისიას. 

 

 მოისმინეს: 

16. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

დურევის უბნისათვის დასახლების შექმნისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შესახებ.   

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

კომისიის თავმჯდომარე-მარინა კაციტაძე 
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ერთეულში შემავალი დურევის  უბნის  მცხოვრებთა მიერ შემოსულია ინიციატივა (წერილის 

#47/54.05.02.2018 წ.) საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის ადმინისტრაციული 
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მინიჭების და საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი 

დურევის უბნის სახელდების თაობაზე. სხდომას გააცნო წარმოდგენილი თანდართული 

დოკუმენტაცია და აღნიშნა, რომ საკითხი მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად იქნა 

დამუშავებული და გავლილი იქნა  ,,დასახლების შექმნისა და გაუქმების, დასახლებისთვის 

შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, აგრეთვე დასახლების ადმინისტრაციული 

საზღვრების შეცვლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 

ივლისის #307 დადგენილებით და ,,მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილებით განსაზღვრული პროცედურები.  

 
 სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტები (თან ერთვის). 
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17. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა).ი.პ. ,,ფონდი მოდინახე”-ს ლიკვიდაციის 
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 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა).ი.პ. 

,,ფონდი მოდინახე”-ს ლიკვიდაციის შესახებ მუნიციპალიტტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ განკარგულების პროექტი (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ  ა(ა).ი.პ. ,,ფონდი მოდინახე” 

დაფუძნებულ იქნა მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წელს და მისი შექმნის მიზანს წარმოადგენდა 

ფულადი სახსრების მოძიება საქველმოქმედო, სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო, 




