
 

 

ოქმი #4  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                        04 მარტი,  2021 წელი 

 

      საკრებულოს სხდომას ხელმძღვანელობდა საკრებულოს თავმჯდომარე: გიორგი გუგავა 

                                                                                                                                                  

  სხდომას ესწრებოდნენ  საკრებულოს წევრები:  მ. კოპალიანი, დ. ჩიქოვანი, თ. ჭაბუკიანი, 

                                                                                        მ. ხაბულიანი,  კ. მუშკუდიანი, ა. თუთისანი,  

                                                                                        ი. მეშველიანი, გ. გვიშიანი, გ. გოგებაშვილი, 

                                                                                        მ. ახვლედიანი, ზ. ყურაშვილი, გ. საღინაძე, 

                                                                                        გ. ახვლედიანი, ვ. ყურაშვილი, თ. ნემსწვერიძე 

                                                                                        მ. ახვლედიანი, შ. ომანაძე, კ. ხეცურიანი, 

                                                                                        ა. მახარობლიძე, ლ. ლეთოდიანი,  

                                                                                        ნ. ტვილდიანი, თ. კოპალიანი. 

 

   მერის პირველი მოადგილე: ე. მეტრეველი 

   მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: მ. ლეთოდიანი                                                                                                                                                                                                     
   მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი:  რ. ახვლედიანი 

   მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე: მ. ქომეთიანი 

   მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

                                                                                                                                   უფროსი: გ. კვირიკაშვილი  

   საკრებულოს აპარატის უფროსი: გ. მეგრელი            

   საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი: რ. ჩივაძე  

 

 

 

               დადგენილებები: 

 

1. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილებისა 

და დამატების შეტანის თაობაზე.  

                              / ა.უგრეხელიძე, ე. მეტრეველი, მ. მეშველიანი, მ. ლეთოდიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

2.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

დადგენის შესახებ.  

/ა.უგრეხელიძე, რ.ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 



 

 

              განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების-ქ. ცაგერში 

ასლანიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 29.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობა №1 მშენებარე (ს.კ. 89.03.24.107))   

საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის შესახებ 

/ა.უგრეხელიძე, რ.ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული ობიექტების მდგომარეობის შესახებ. 

 

/ა.უგრეხელიძე, მ. მეშველიანი, გ. კვირიკაშვილი/ 

 

3. ქ. ცაგერის და სოფელ ქვ.ცაგერის მოსახლეობის წყლის გადასახადის სუბსიდირების შესახებ. 

                                                                                     /ა. უგრეხელიძე, ს. გვიშიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

4.  „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ხელშეწყობის მუხლიდან სუბსიდიის გაცემის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                 /ა. უგრეხელიძე, თ. მეშველიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

5. 2020 წლის ადგილობრივი ქონების გადასახადის შესრულების შედეგების შესახებ. 

                                  /გ. გუგავა, დ. ჩიქოვანი/ 

 

6.  2020 წელს კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 

                                                                                                                             /გ. გუგავა, თ. ჭაბუკიანი/ 

 

7. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  2021 წლის  პირველი კვარტლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

                                                   /გ.გუგავა,  ა. უგრეხელიძე,  გ.მეგრელი, ზ.ხეცურიანი/ 

   

  გადაწყდა, რომ სხდომაზე დღის წესრიგით წარმოდგენილ საკითხებზე კენჭისყრა მოეწყოს ღიად: 

 

დადგენილებები: 

 

1. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილებისა 

და დამატების შეტანის თაობაზე.  

                              / ა.უგრეხელიძე, ე. მეტრეველი, მ. მეშველიანი, მ. ლეთოდიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 



 

                               აზრი გამოთქვეს:    ა. თუთისანმა, მ. ხაბულიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

2.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

დადგენის შესახებ.  

/ა.უგრეხელიძე, რ.ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

                               აზრი გამოთქვეს:    დ. ჩიქოვანმა, თ.ჭაბუკიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

              განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების-ქ. ცაგერში 

ასლანიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე 29.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობა №1 მშენებარე (ს.კ. 89.03.24.107))   

საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის შესახებ 

/ა.უგრეხელიძე, რ.ახვლედიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

                                აზრი გამოთქვეს:    დ. ჩიქოვანმა, ზ. ყურაშვილმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული ობიექტების მდგომარეობის შესახებ. 

/ა.უგრეხელიძე, მ. მეშველიანი, გ. კვირიკაშვილი/ 

                               აზრი გამოთქვეს:    მ. ახვლედიანმა, ზ.ყურაშვილმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0 

 

 

3. ქ. ცაგერის და სოფელ ქვ.ცაგერის მოსახლეობის წყლის გადასახადის სუბსიდირების შესახებ. 

                                                                                     /ა. უგრეხელიძე, ს. გვიშიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 

 



 

                               აზრი გამოთქვეს:     ნ. ტვილდიანმა, დ. ჩიქოვანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

4.  „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ხელშეწყობის მუხლიდან სუბსიდიის გაცემის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                 /ა. უგრეხელიძე, თ. მეშველიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

                               აზრი გამოთქვეს:     გ. გვიშიანმა, ლ. ლეთოდიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

  

5. 2020 წლის ადგილობრივი ქონების გადასახადის შესრულების შედეგების შესახებ. 

                                  /გ. გუგავა, დ. ჩიქოვანი/ 

                               აზრი გამოთქვეს:    ა. თუთისანმა, მ. ხაბულიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

6.  2020 წელს კომისიებისა და ფრაქციების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 

                                                                                                                             /გ. გუგავა, თ. ჭაბუკიანი/ 

                               აზრი გამოთქვეს:    მ. კოპალიანმა, მ. ახვლედიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

7. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  2021 წლის  პირველი კვარტლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

                                                   /გ.გუგავა,  ა. უგრეხელიძე,  გ.მეგრელი, ზ.ხეცურიანი/ 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    თ. ჭაბუკიანმა, კ. მუშკუდიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 22-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 22 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

                    საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 


