
 

 

ოქმი #6  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                        21 აპრილი,  2021 წელი 

 

      საკრებულოს სხდომას ხელმძღვანელობდა საკრებულოს თავმჯდომარე: გიორგი გუგავა                                                                                                                                               

  სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:  რეზო ხეცურიანი  

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

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

                                                                                        ი. მეშველიანი,   ზ. ყურაშვილი, გ. საღინაძე, 

                                                                                        ვ. ყურაშვილი, თ. ნემსწვერიძე, კ. ხეცურიანი, 

                                                                                        გ. ახვლედიანი, გ. გვიშიანი, დ. ჩიქოვანი, 

                                                                                        ა. მახარობლიძე,  ლ. ლეთოდიანი,  თ. კოპალიანი. 

 

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

   მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი:  დ. ჩაკვეტაძე 

   მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების  

                                                                   მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი: შ. დვალი 

   საკრებულოს აპარატის უფროსი: გ. მეგრელი            

   საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი: ნ. მეგრელი 

 

 

               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 მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის №38 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                    /ა. უგრეხელიძე, დ. ჩაკვეტაძე/ 

 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების  განსახორციელებლად 

საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და შესყიდვის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

                                             /ა.უგრეხელიძე, ი. ბურჯალიანი/ 

 



 

 

              განკარგულება: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ქ. ცაგერი, თამარ მეფის ქ. 

№28-ში მდებარე შენობის(ს.კ. 89.03.22.014) ფართის ნაწილის, შენობის პირველ სართულზე 

მდებარე ერთი ოთახის-37,52 კვ.მ. ფართის კომერციული საქმიანობისათვის პირდაპირი 

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით-იჯარით გადაცემის შესახებ თანხმობის  

მიცემის თაობაზე. 

               /ა. უგრეხელიძე, რ. ახვლედიანი/  

 

 

  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,  რ. ხეცურიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 19-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 19 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

2. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის №38 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                    /ა. უგრეხელიძე, დ. ჩაკვეტაძე/ 

                                აზრი გამოთქვეს:    მ. კოპალიანმა, თ. ნემსწვერიძემ, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 19-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 19 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების  განსახორციელებლად 

საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და შესყიდვის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

                                             /ა.უგრეხელიძე, ი. ბურჯალიანი/ 

                                აზრი გამოთქვეს:    დ. ჩიქოვანმა, ი. მეშველიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 19-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 19 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

  

                 განკარგულება: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ქ. ცაგერი, თამარ მეფის ქ. 

№28-ში მდებარე შენობის(ს.კ. 89.03.22.014) ფართის ნაწილის, შენობის პირველ სართულზე 

მდებარე ერთი ოთახის-37,52 კვ.მ. ფართის კომერციული საქმიანობისათვის პირდაპირი 

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით-იჯარით გადაცემის შესახებ თანხმობის  

მიცემის თაობაზე. 

               /ა. უგრეხელიძე, რ. ახვლედიანი/  

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 19-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 19 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

 

 

 

  

 

 

                               საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 


