
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 08 

2020 წელი 24 ივნისი 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              14:00 საათი 

2020 წლის 24 ივნისი შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

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

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

გრძელიძე, მაია კბილაშვილი, გაბრიელ ღიბრაძე. 

არ ესწრებოდა: გურამი კიკნაველიძე, გიორგი რობაქიძე. 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

კახა მსხვილიძე -მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი 

მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

ალექსანდრე წიქორიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის სოფლის 

მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფ. 

სპეციალისტი 

თინა აბულაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური 

განვითარების საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი 

საკრებულოს აპარატის უფროსი- ნოდარ ებანოიძე.  

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: შალვა მშვილდაძე- საკრებულოს თავმჯდომარე,  

რომელმაც დღის წესრიგის პროექტის წარდგენამდე აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის 

მერიიდან შემოსულია წინადადება რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 26 ივნისამდე, 

რადგან საგრანტო წინადადება ვარციხეში ტურისტული ცენტრის მოწყობის თაობაზე 

წარდგენილი უნდა იქნეს 25 ივნისს დღის 18:00 საათამდე. იმის გათვალისწინებით, რო 

საკრებულოს რეგლამენტით 26 ივნისს დაგეგმილი იყო საკრებულოს მორიგი სხდომა, 

სხდომის თავმჯდომარემ შალვა მშვილდაძემ წინადადებით მიმართა ბიუროს წევრებს, მხარი 

დაეჭირათ მუნიციპალიტეტის მერიის წინადადებისათვის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 

თაობაზე და ამასთან 26 ივნისს დაგეგმილი სხდომის საკითხები განეხილათ რიგგარეშე 



სხდომაზე, რომელიც გაიმართებოდა მიმდინარე წლის 25 ივნის, 10;00 საათზე. შ. მშვილდაძემ 

ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

დღის წესრიგი 

1.მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის  სამსახურის მიერ  2019 

წელს გაწეული სამუშაოს ანგარიში, ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 

დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტების განსაზღვრის შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

 

3.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლის სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N 42 81 

განკარგულების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. 

მომხს. ალექსანდრე წიქორიძე-მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის მეურნეობის, 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფ. სპეციალისტი 

4.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის, საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების 

სამთავრობო კომისიის  მიერ  2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში  საპროექტო  

განაცხადის ”ბაღდათის მუნიციპალიტეტშიბიზნესის განვითარებისა და  ტურიზმის ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ წარსადგენად  

 თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

მომხს. თინა აბულაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური 

განვითარების საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი 

5.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30.08.39.104 საკადასტრო კოდზე მდებარე 

1125.0 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სსიპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ პირველი ობჩის საჯარო სკოლისთვის“ უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №42 53 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომებზე მესამე კვარტალში განსახილველი საკითხების გეგმის 

დამტკიცება. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე-საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე 



7.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

8.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი სააუქციონო 

ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

10. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე პირდაპირი განკარგვის წესით (აუქციონის 

გარეშე) სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

11. საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის მე-3 კვარტლის სამუშაო გეგმების შესახებ. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე, გია სახამბერიძე 

დღის წესრიგი 

                                                                  დღის წესრიგი დამტკიცდა 

მომხრე - 10        წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 10 ბიუროს წევრმა 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 1. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის  

სამსახურის მიერ  2019 წელს გაწეული სამუშაოს ანგარიში, ინფრასტრუქტურული პროექტების 

დასრულების შესახებ. 

კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ სიმონ ჭოლოკავამ 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 



კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელს, საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 

ფონდიდან დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტების განსაზღვრის შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ სიმონ ჭოლოკავამ 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 3. .„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლის სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N 

42 81 განკარგულების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. 

მომხს. ალექსანდრე წიქორიძე-მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის მეურნეობის, 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფ. სპეციალისტი 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 4. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის, საქართველოს საპილოტე 

რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის  მიერ  2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადებულ 

საგრანტო კონკურსში  საპროექტო  განაცხადის ”ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ბიზნესის 

განვითარებისა და  ტურიზმის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ წარსადგენად  

 თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

 

მომხს. თინა აბულაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური 

განვითარების საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 



განყოფილების უფროსი, აღნიშნა, რომ საგრანტო წინადადება ეხება ვარციხეში ტურისტული 

ცენტრის მოწყობას. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ სიმონ ჭოლოკავამ 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 5. .„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30.08.39.104 საკადასტრო 

კოდზე მდებარე 1125.0 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სსიპ „ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ობჩის საჯარო სკოლისთვის“ უსასყიდლო სარგებლობის 

უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №42 53 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა მირიან ფულარიანმა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა. 

დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომებზე მესამე კვარტალში განსახილველი 

საკითხების გეგმის დამტკიცება. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე-საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 7. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა მირიან ფულარიანმა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა. 

დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 8. 8.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 

გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა მირიან ფულარიანმა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა. 

დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 



მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი 

სააუქციონო ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა მირიან ფულარიანმა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა. 

დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 10. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე პირდაპირი განკარგვის წესით 

(აუქციონის გარეშე) სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

მერისთვის თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა მირიან ფულარიანმა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსმა. 

დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის 25 ივნისის რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 11. . საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის მე-3 კვარტლის სამუშაო გეგმების 

შესახებ. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე, გია სახამბერიძე 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 



დამტკიცდეს საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის და გარემოს 

დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის მე-3 კვარტლის 

კომისიათა სხდომების სამუშაო გეგმები. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 25 ივნისს 10:00  საათზე, 

დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1.მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის  სამსახურის მიერ  2019 

წელს გაწეული სამუშაოს ანგარიში, ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 

დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტების განსაზღვრის შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

 

3.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლის სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N 42 81 

განკარგულების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. 

მომხს. ალექსანდრე წიქორიძე-მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სამსახურის სოფლის მეურნეობის, 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფ. სპეციალისტი 

4.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის, საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების 

სამთავრობო კომისიის  მიერ  2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში  საპროექტო  

განაცხადის ”ბაღდათის მუნიციპალიტეტშიბიზნესის განვითარებისა და  ტურიზმის ხელშემწყობი 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ წარსადგენად  

 თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

მომხს. თინა აბულაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის ეკონომიკური 

განვითარების საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი 

5.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30.08.39.104 საკადასტრო კოდზე მდებარე 

1125.0 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სსიპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 



სოფელ პირველი ობჩის საჯარო სკოლისთვის“ უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №42 53 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომებზე მესამე კვარტალში განსახილველი საკითხების გეგმის 

დამტკიცება. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე-საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე 

7.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

8.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი სააუქციონო 

ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

10. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე პირდაპირი განკარგვის წესით (აუქციონის 

გარეშე) სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                    სხდომის თავმჯდომარე:                             შალვა მშვილდაძე 


