
 

ოქმი #10  

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                        07 ივლისი,  2021 წელი 

 

      საკრებულოს სხდომას ხელმძღვანელობდა საკრებულოს თავმჯდომარე: გიორგი გუგავა                                                                                                                                              

  სხდომას ესწრებოდნენ:    საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:  რეზო ხეცურიანი   

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

                                                                                        კ. მუშკუდიანი, ი. მეშველიანი, 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, 

                                                                                        ლ. ლეთოდიანი, ა. მახარობლიძე,   

                                                                                        ნ. ტვილდიანი, თ. კოპალიანი. 

 

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

   მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სივრცითი  

                                    მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების უფროსი: თ. ბენდელიანი 

   მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

                                                                                        განყოფილების უფროსი სპეციალისტი: შ. დვალი 

    

   არასამთავრობო ორგანიზაციის ა(ა)იპ  ,,აქტიური მოქალაქე“ თავმჯდომარე:  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 ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

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

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების „საპატიო ლეჩხუმელი’’-ს მინიჭების   თაობაზე 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                                           /ა. უგრეხელიძე/ 

 

 

 

 



 

 

 

              განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის და საკრებულოს 

წევრის ფიცის დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                                              /თ. ჭაბუკიანი/ 

 

2. ცაგერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მირანდა საღინაძის საკრებულოს 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიიდან გასვლის 

შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე. 

                                     /გ. გუგავა, თ.ჭაბუკიანი/ 

 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების - ქ. ცაგერში აღმაშენებლის 

ქუჩაზე მდებარე 258.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

89.03.24.122)-ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი 

საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

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

 

4. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში  

გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით საპროექტო  

წინადადების     მოწონების  შესახებ. 

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

 

5. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების  დამტკიცების 

შესახებ „ცაგერის მუნიციპალიეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 აპრილის N17 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

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

 

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

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის  28 ოქტომბრის  №51 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                               /გ. გუგავა, გ. მეგრელი/ 

 

 

    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 ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

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

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

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების „საპატიო ლეჩხუმელი’’-ს მინიჭების   თაობაზე 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                                           /ა. უგრეხელიძე/ 

 

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

                                                                   დადგენილება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

                 განკარგულებები: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის და საკრებულოს 

წევრის ფიცის დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                                              /თ. ჭაბუკიანი/ 

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

2. ცაგერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მირანდა საღინაძის საკრებულოს 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიიდან გასვლის 

შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე. 

                                     /გ. გუგავა, თ.ჭაბუკიანი/ 

 

                                                              განკარგულება ცნობად იქნა მიღებული     /თან ერთვის/. 

 

 

 

 

 



 

3. ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ნუსხაში 

შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების - ქ. ცაგერში აღმაშენებლის 

ქუჩაზე მდებარე 258.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 

89.03.24.122)-ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი 

საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

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

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

4. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში  

გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით საპროექტო  

წინადადების     მოწონების  შესახებ. 

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

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

5. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების  დამტკიცების 

შესახებ „ცაგერის მუნიციპალიეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 აპრილის N17 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

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

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

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0 

 

6. ,,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:    კ. მუშკუდიანმა, მ. კოპალიანმა,  გ. გუგავამ 

                                                                   განკარგულება  მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 24-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 24 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0  

 

                               საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   გიორგი გუგავა 


