
 

ოქმი #9  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                        02 ივნისი,  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, ა. თუთისანი, ზ. ყურაშვილი, 

                                                                                        გ. გვიშიანი, გ. გოგებაშვილი, გ. საღინაძე, 

                                                                                        მ. ახვლედიანი, ვ. ყურაშვილი, თ. ნემსწვერიძე 

                                                                                        გ. ახვლედიანი, კ. ხეცურიანი, მ. ახვლედიანი, 

                                                                                        ფ. სვანიძე, გ. კვირიკაშვილი, ა. მახარობლიძე, 

                                                                                        მ. საღინაძე, ა. მახარობლიძე,   

                                                                                        ნ. ტვილდიანი, თ. კოპალიანი. 

 

   ცაგერის მუნიციპალიტეტის  მერი: ა. უგრეხელიძე 

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

   მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

                                                                                                                                   უფროსი: გ. კვირიკაშვილი 

   მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

                                                                                                         განყოფილების უფროსი: ი. ბურჯალიანი 

   ა(ა)იპ ,,ქალთა, ბავშვთა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის“ ცენტრის ხელმძღვანელი: 

                                                                                                                                                                  მ. სვანიძე 

   შ.პ.ს. ,,საჭე-ცაგერი“-ს ხელმძღვანელი:  მ. ლიპარტელიანი 

   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. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმისა და მისი წარმოების წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

  / ა. უგრეხელიძე, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 

 

 



 

 

 

3. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 ნოემბრის  №35 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

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

 

4. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 

და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 30 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

                          /გ.გუგავა, მ. კოაპლაინი, ფ. ბურჯალიანი/ 

 

 

 

              განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ. 

                                                                                                                           /გ. გუგავა, ა. თუთისანი/ 

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე პროექტების შესახებ. 

                                                                                                                         /გ. გუგავა, მ. ხაბულიანი/ 

 

3. ინფორმაცია ა(ა) იპ ქალთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 

ცენტრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ პანდემიის დროს. 

                                                                                                                             / გ.გუგავა, მ. კოპალიანი/ 

 

4.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს ,,საჭე-ცაგერის“ 

კუთვნილებაში არსებული PAZ-ის მარკის 4 ერთეული ავტობუსის  საპრივატიზაციო 

ნუსხაში შეტანის შესახებ.  

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

 

5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ცაგერში 

რუსთაველის ქუჩა №39-ში  მდებარე  ორსართულიანი შენობის (ს/კ 89.03.24.001) პირველ 

სართულზე მდებარე 157კვ.მ ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი 

საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

№28-ში მდებარე შენობის (ს.კ. 89.03.22.014. საერთო ფართობით-2306.00 კვ.მ. მასზედ 

დამაგრებული ორ სართულიანი შენობა ფართით 1085,76 კვ.მ) ფართის ნაწილის, შენობის 

პირველ სართულზე მდებარე ერთი ოთახის-37,52 კვ.მ. ფართის კომერციული 

საქმიანობისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით-იჯარით 

გადაცემის შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე“ 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №24 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

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

                                                   

7. ,,ქალაქ ცაგერის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ” ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის  28 ოქტომბრის  №51 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                             /გ. გუგავა, გ. მეგრელი/ 

 

8. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  2021 წლის  მესამე კვარტლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

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

 

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

სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს 24  წევრი, კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა:  

 

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:   მ. საღინაძემ,  ა. თუთისანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმისა და მისი წარმოების წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

       / ა. უგრეხელიძე, ი. ბურჯალიანი/ 

 

 



 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    რ. ხეცურიანმა, ა. თუთისანმა , გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

3. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი 

ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების 

პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 1 ნოემბრის  №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

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

                                აზრი გამოთქვეს:    მ. კოპალიანმა, ნ. ტვილდიანმა, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

4. ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 

დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                               /გ.გუგავა, მ. კოპალაინი, ფ. ბურჯალიანი/ 

 

                                აზრი გამოთქვეს:    ა. თუთისანმა, ფ. სვანიძემ, გ. გუგავამ 

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

                 განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ. 

                                                                                                                           /გ. გუგავა, ა. თუთისანი/ 

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე პროექტების შესახებ. 

                                                                                                                         /გ. გუგავა, მ. ხაბულიანი/ 

 

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 



 

3. ინფორმაცია ა(ა) იპ ქალთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 

ცენტრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ პანდემიის დროს. 

                                                                                                                             / გ.გუგავა, მ. კოპალიანი/ 

                                 აზრი გამოთქვეს:   თ. ნემსწვერიძემ, ფ. სვანიძემ,  გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

4.  ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს ,,საჭე-ცაგერის“ 

კუთვნილებაში არსებული PAZ-ის მარკის 4 ერთეული ავტობუსის  საპრივატიზაციო 

ნუსხაში შეტანის შესახებ.  

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

                                აზრი გამოთქვეს:    მ. საღინაძემ, კ. ხეცურიანმა,  გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

5. ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ცაგერში 

რუსთაველის ქუჩა №39-ში  მდებარე  ორსართულიანი შენობის (ს/კ 89.03.24.001) პირველ 

სართულზე მდებარე 157კვ.მ ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი 

საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

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

                               აზრი გამოთქვეს:    მ. საღინაძემ, მ. ხაბულიანმა,  გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

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

№28-ში მდებარე შენობის (ს.კ. 89.03.22.014. საერთო ფართობით-2306.00 კვ.მ. მასზედ 

დამაგრებული ორ სართულიანი შენობა ფართით 1085,76 კვ.მ) ფართის ნაწილის, შენობის 

პირველ სართულზე მდებარე ერთი ოთახის-37,52 კვ.მ. ფართის კომერციული 

საქმიანობისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით-იჯარით 

გადაცემის შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე“ 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 13 მაისის №24 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

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

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 



 

                                                   

7. ,,ქალაქ ცაგერის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ” ცაგერის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის  28 ოქტომბრის  №51 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                             /გ. გუგავა, გ. მეგრელი/ 

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

8. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის  2021 წლის  მესამე კვარტლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

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

                                აზრი გამოთქვეს:    რ. ხეცურიანმა, თ. ჭაბუკიანმა,  გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 23-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 23 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                               საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 


