
            

                        საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 

                                                              ო ქ მ ი №5 

      ქ. საჩხერე                                                                                        25 აპრილი 2018 წელი                                               

    2018 წლის 25 აპრილს 11:00 საათზე საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 

დარბაზში შედგა საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა, რეგისტრაცია გაიარა 

28  წევრმა.     

 არ ესწრებოდა: ნოზაძე მამუკა 

 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 

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 2018 წლის პირველი კვარტლის  ბიუჯეტის  შესრულების 

ანგარიშის შესახებ. 

                                                                                                     /მომხსენებელი: ლ. დეკანოიძე/     

3   ,, 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/        

4.,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დადგენის შესახებ” 

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მარტის #11 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

                                                                                            /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/          

5.  ,ადგილობრივი მნიშვნელობის სახალხო დღესასწაულების ორგანიზების წესის 

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

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/      



 

6. ,,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/ 

 

7. ,,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/     

8 ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის #78 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
                                                               

                                                                                             /მომხსენებელი:  მ.კაციტაძე/     

9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

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

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

                                                                                                             /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე/     

 

10.  ,,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/     

                                                                                        

11. ,,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/ 

 

12 ,,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/ 

13. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

წესით სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

                                                                                                               /მომხსენებელი:  ი.ბერიძე / 

 
 



                                                       

 

 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 მეხუთე ცვლილების შეტანა 

განპირობებულია შემოსულობების (საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია) ზრდით 400,0 

ათასი ლარით და მუხლებს 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 2018 წლის პირველი კვარტლის  ბიუჯეტის  შესრულების 

ანგარიშის შესახებ. 

 მომხსენებელი: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე-ლია დეკანოიძე 

 მომხსენებელმა სხდომას გააცნო, საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სამი თვის (იანვარი-

მარტი) ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, როგორც ფუნქციური, ასევე პროგრამული 

კლასიფიკაციის მიხედვით. აღნიშნა, რომ 2018 წლის იანვარ-მარტის ბიუჯეტის შესრულებიდან 

გამომდინარე შემოვდივარ წინადადებით, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობა შეფასდეს 

დადებითად. 

 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   ,, 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-მარინა კაციტაძე  

 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 (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 

დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს-ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

4.,,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-მარინა კაციტაძე  

 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 (თან 

ერთვის) და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა დადგენილების 

შესაბამისობაში მოყვანა. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 



5.  ,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-მარინა კაციტაძე  

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 (თან ერთვის)  და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა 

დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

6. ,,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-მარინა კაციტაძე 

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 (თან ერთვის)  და აღნიშნა, რომ 

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი 

ცვლილებებიდან გამომდინარე, განხორციელდა დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

7. ,,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 (თან ერთვის) და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული 

კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ შეტანილი ცვლილებებიდან 

გამომდინარე, განხორციელდა დადგენილების შესაბამისობაში მოყვანა. 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

 

  მოისმინეს: 

8 ,,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 (თან ერთვის). 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

  მოისმინეს: 

9. 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 (თან ერთვის). 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

  მოისმინეს: 

10.  ,,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 (თან ერთვის). 

სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

  მოისმინეს: 

11. ,,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 (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

  მოისმინეს: 

12 ,,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 (თან ერთვის). 

 სხდომის თავმჯდომარემ მიმართა საკრებულოს წევრებს - ვინ არის მომხრე მიღებული იქნას  

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი?  მომხრეა-ყველა. 

გადაწყვიტეს: 

  მიღებული იქნას  დადგენილების პროექტი.     

  მოისმინეს: 

13. 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 




