
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 03 

2020 წელი 6 მარტი 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              10:30 საათი 

2020 წლის 6 მარტს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე 

სხდომა. 

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: შალვა მშვილდაძე, ნოდარი გიორგიძე, გია სახამბერიძე,  

ირინა ტყეშელაშვილი,  სიმონ ჭოლოკავა, ფრიდონ მაჩიტაძე, მამუკა გორგოძე, გაბრიელ 

ღიბრაძე, გურამი კიკნაველიძე, გვანცა გრძელიძე. 

არ ესწრებოდა: მაია კბილაშვილი, გიორგი რობაქიძე. 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

ზანდა ჯიხვაძე- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში. 

საკრებულოს აპარატის უფროსი ნოდარ ებანოიძე და აპარატის  თანამშრომლები.   

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: შალვა მშვილდაძე- საკრებულოს თავმჯდომარე,  

რომელმაც ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

დღის წესრიგი 

1. “ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №17 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

 

მომხსენებელი-ზანდა ჯიხვაძე-ფაიქიძე, ადმინისტრაციული სამსახურის 

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არმ საკითხებში. 

დღის წესრიგი დამტკიცდა 

მომხრე - 10        წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 10 ბიუროს წევრმა 



მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 1. “ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის 

№17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

ზანდა ჯიხვაძე- მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში, 

რომელმაც აღნიშნა, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული 

ცვლილების, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებისა და 

მათთან მომუშავე სპეციალისტების ადმინისტრაციული ხელშეკრულებაზე გადაყვანას, კანონ 

შესაბამისობაში უდა იქნეს მოყვანილი, რასაც ითვალისწინებს წარმოდგენილი ცვლილება. 

 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის მორიგი   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 6 მარტს 11:00  საათზე, 

დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხი: 

1.“ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის №17 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 

 

მომხსენებელი-ზანდა ჯიხვაძე-ფაიქიძე, ადმინისტრაციული სამსახურის 

 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არმ საკითხებში. 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს რიგგარეშე სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                     

სხდომის თავმჯდომარე:                              შალვა მშვილდაძე 


