
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 07 

2020 წელი 28 მაისი 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              12:00 საათი 

2020 წლის 28 მაისს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ:  ნოდარი გიორგიძე, გია სახამბერიძე,  ირინა ტყეშელაშვილი,  

სიმონ ჭოლოკავა, ფრიდონ მაჩიტაძე, მამუკა გორგოძე,  გურამი კიკნაველიძე, გვანცა გრძელიძე, 

მაია კბილაშვილი. 

არ ესწრებოდა:  გიორგი რობაქიძე, შალვა მშვილდაძე, გაბრიელ ღიბრაძე 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

ლერი გუმბერიძე -მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

დავით მშვილდაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების უფროსი; 

საკრებულოს აპარატის უფროსი- ნოდარ ებანოიძე.   

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: ნოდარ გიორგიძე- საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე, რომელმაც  ბიუროს წევრებს გააცნო  საკითხები, რომელიც წარმოდგენილი იყო 

დღის წესრიგით : 

1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების 

მიმოხილვის შესახებ; 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის  

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

თანამომხსენებლები: უჩა გელხვიიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

ინსპექტირების სამსახურის უფროსმა სპეციალისტი. 

გურამი კიკნაველიძე-საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

 სამსახურის უფროსი; 

2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების ინფორმაცია  მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოების შესახებ; 



მომხს. დავით მშვილდაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების 

უფროსი; 

                                                                  დღის წესრიგი დამტკიცდა 

მომხრე - 9        წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 9 ბიუროს წევრმა 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 

შესრულების მიმოხილვის შესახებ; 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების თაობაზე ინფორმაცია სხდომაზე 

წარმოადგინა მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა-ლერი 

გუმბერიძემ. 

თანამოხსენება პირველი კვარტლის შედეგებთან დაკავშირებით წარმოადგინა, მუნიციპალიტეტის მერიის 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსმა სპეციალისტმა უჩა გელხვიიძემ 

საკრებულოს კომისიის დასკვნა, ბიუროს გააცნო გურამ კიკნაველიძემ-საკრებულოს საფინანსო-

საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 29 მაისის მორიგი   სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების ინფორმაცია  

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოების შესახებ; 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოებზე ინფორმაცია ბიუროს წევრებს 

მიაწოდა: დავით მშვილდაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების 

უფროსი; 

საკრებულო კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო: გია სახამბერიძემ-საკრებულოს გარემოს 

დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ 

  

 ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 29 მაისის მორიგი სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს მორიგი სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 29 მაისს 10:00  საათზე, დღის 

წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების 

მიმოხილვის შესახებ; 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის  

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

თანამომხსენებლები: გივი კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის  

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი; 

გურამი კიკნაველიძე-საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

 სამსახურის უფროსი; 

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების ინფორმაცია  მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოების შესახებ; 

მომხს. დავით მშვილდაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის განყოფილების 

უფროსი; 

 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომა დახურულად გამოაცხად 

                   

                   სხდომის თავმჯდომარე:                             ნოდარ გიორგაძე 


