
 

 

ოქმი #8  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                        25 მაისი,  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, გ. გვიშიანი, ზ. ყურაშვილი, 

                                                                                        გ. საღინაძე,  ვ. ყურაშვილი,  კ. ხეცურიანი, 

                                                                                        ა. მახარობლიძე, ა. მახარობლიძე, 

                                                                                        ლ. ლეთოდიანი,  თ. კოპალიანი. 

                                                                                                                                                                                                   

   მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის უფროსი:  დ. ჩაკვეტაძე 

   საკრებულოს აპარატის უფროსი: გ. მეგრელი            

   საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი: ნ. მეგრელი 

 

 

               დადგენილებები: 

 
1. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის №33 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                                                    /გ. გუგავა/ 

 

2. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 აპრილის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

                                                                                                                                                    /გ. გუგავა/ 

               განკარგულება: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო  გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

                                                                                                                                             /ა. უგრეხელიძე/ 

 



         

 

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

დადგენილებები: 

 

1. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის №33 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

                                                                                              /გ. გუგავა, გ. მეგრელი, ფ. ბურჯალიანი/ 

                                აზრი გამოთქვეს:    დ. ჩიქოვანმა, ა. თუთისანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

2. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 აპრილის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

                                                                                              /გ. გუგავა, გ. მეგრელი, ფ. ბურჯალიანი/ 

                                აზრი გამოთქვეს:    თ. კოპალიანმა ი. მეშველიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

  

               განკარგულება: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო  გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                         /ა. უგრეხელიძე, დ. ჩაკვეტაძე/ 

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

 

                               საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 


