
 

  ოქმი #2 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

დღის წესრიგი 

           ქ. ცაგერი                                                                                      28 იანვარი,  2021 წელი 

 

  საკრებულოს სხდომას ხელმძღვანელობდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:   

                                                                                                                                                  რეზო ხეცურიანი 

  სხდომას ესწრებოდნენ  საკრებულოს წევრები:  ა.თუთისანი, მ. კოპალიანი, თ. ჭაბუკიანი,  

                                                                                        დ. ჩიქოვანი,  მ. ახვლედიანი 

                                                                                        მ. ხაბულიანი,  გ.გოგებაშვილი  

                                                                                        ი. მეშველიანი, გ. გვიშიანი, კ.ხეცურიანი 

                                                                                        ზ. ყურაშვილი, გ.კვირიკაშვილი,                                                                                         

                                                                                        შ.ომანაძე,  გ.საღინაძე, ვ. ყურაშვილი,  

                                                                                        ლ. ლეთოდიანი, თ. კოპალიანი. 

  

   მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: მ. ლეთოდიანი        

   მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი:    თ. მეშველიანი                                                                                                                                                                                              

   მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი: შ. დვალი 

   საკრებულოს აპარატის უფროსი: გ. მეგრელი            

   საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი: რ.ჩივაძე 

 

  

             დადგენილება:   

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №24 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.  

/ა. უგრეხელიძე,მ. ლეთოდიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

 

             განკარგულებები: 

1. საქართველოში იაპონიის საელჩოს მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღების თაობაზე 

საქართველოს მთავრობის ნებართვის მისაღებად ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

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

 

 

 



 

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

/ა. უგრეხელიძე, ზ.ხეცურიანი/ 

 

 
        გადაწყდა, რომ სხდომაზე დღის წესრიგით წარმოდგენილ საკითხებზე კენჭისყრა მოეწყოს 

ღიად: 

 

 

             დადგენილება:   

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №24 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.  

/ა. უგრეხელიძე,მ. ლეთოდიანი, ი. ბურჯალიანი/ 

                                აზრი გამოთქვეს:   ა.თუთისანმა, ლ.ლეთოდიანმა, რ.ხეცურიანმა 

                                                                   დადგენილება მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 

             განკარგულებები: 

1. საქართველოში იაპონიის საელჩოს მიერ გამოყოფილი გრანტის მიღების თაობაზე 

საქართველოს მთავრობის ნებართვის მისაღებად ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

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

                                აზრი გამოთქვეს:     მ. კოპალიანმა,  კ. ხეცურიანმა, რ.ხეცურიანმა 

                                                                   განკარგულება მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 



 

 

 

2. ცაგერის მუნიციპალიტეტში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

/ა. უგრეხელიძე, ზ.ხეცურიანი/ 

 
                                აზრი გამოთქვეს:    თ. ჭაბუკიანმა, მ. ხაბულიანმა, რ.ხეცურიანმა 

                                                                   განკარგულება მიღებული იქნა (თან ერთვის) 

                                                                   კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18-მა დეპუტატმა 

                                                                                                                   მომხრე: 18 

                                                                                                                   წინააღმდეგი: 0   

 

 

 

 

 

 

                         საკრებულოს თავმჯდომარე:                                         გიორგი გუგავა 

 

 


