
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 11 

2020 წელი 13 აგვისტო 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              11:00 საათი 

2020 წლის 13 აგვისტოს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: შალვა მშვილდაძე ირინა ტყეშელაშვილი, ფრიდონ მაჩიტაძე, 

მამუკა გორგოძე, გვანცა გრძელიძე, მაია კბილაშვილი, გაბრიელ ღიბრაძე, გურამი 

კიკნაველიძე, გია სახამბერიძე. 

არ ესწრებოდა:  გიორგი რობაქიძე, ნოდარი გიორგიძე, სიმონ ჭოლოკავა 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

კახა გოგნაძე -მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

კახა მსხვილიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

მარეხი მშვენიერაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის უფროსი. 

თათია ღვალაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი. 

საკრებულოს აპარატის უფროსი- ნოდარ ებანოიძე.  

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: შალვა მშვილდაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე,   

რომელმაც აღნიშნა, რომ „საკრებულოში შემოსულია მუნიციპალიტეტის მერიის წინადადება 

რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ“, როგორც შ. მშვილდაძემ განმარტა, საკითხი ეხებოდა 

მუნიციპალიტეტის მერიის რიგი სამსახურების დებულებებში ცვლილებების შეტანას. 

სხდომის თავმჯდომარემ  ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

დღის წესრიგი 

1.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  №44 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 



მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

2.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –   

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №13 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –   

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: კახა გოგნაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

უფროსი 

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: მარეხი მშვენიერეაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი 

4. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: ნინო მშვილდაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და 

სპორტის სამსახურის უფროსი. 

5.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი 

მოწყობის სამსახურის უფროსი 

 

6. “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. 

მომხს. კახა გოგნაძე -მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. მამუკა გორგოძე - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 



8.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. მამუკა გორგოძე - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 

                                                                  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 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  №44 დადგენილებით 

დამტკიცებულ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

დადგენილების პროექტი ბიუროს წევრებს გააცნო, თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურდიული განყოფილების უფროსმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

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 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

–   ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №13 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –   

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

დადგენილების პროექტი ბიუროს წევრებს გააცნო, თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურდიული განყოფილების უფროსმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 3. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

დადგენილების პროექტი ბიუროს წევრებს გააცნო, თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურდიული განყოფილების უფროსმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 4. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –

 განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N 6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

დადგენილების პროექტი ბიუროს წევრებს გააცნო, თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურდიული განყოფილების უფროსმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 



მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 5. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ. 

დადგენილების პროექტი ბიუროს წევრებს გააცნო, თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურდიული განყოფილების უფროსმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 6. “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. 

მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხაში შესატანი ცვლილებები ბიუროს წევრებს გააცნო, კახა 

გოგნაძემ, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო, საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარემ გვანცა გრძელიძემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

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

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

განკარგულების პროექტი ბიუროს სხდომაზე წარმოადგინა მამუკა გორგოძემ - მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ საკითხი კომისიას გადადებული 

ჰქონდა, რათა გასაუბრებოდა მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობას. 



ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

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

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

განკარგულების პროექტი ბიუროს სხდომაზე წარმოადგინა მამუკა გორგოძემ - მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  14 აგვისტოს რიგგარეშე   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-9  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 9 ბიუროს წევრი 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 14 აგვისტოს 10:00  

საათზე, დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  №44 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

2.„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –   

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის  №13 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის –   

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: კახა გოგნაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

უფროსი 



3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: მარეხი მშვენიერეაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი 

4. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: ნინო მშვილდაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და 

სპორტის სამსახურის უფროსი. 

5.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ. 

მომხს. თათია ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი 

თანამომხსენებელი: კახა მსხვილიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი 

მოწყობის სამსახურის უფროსი 

 

6. “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. 

მომხს. კახა გოგნაძე -მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. სიმონ ჭოლოკავა - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 

8.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. სიმონ ჭოლოკავა - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის პოლიტიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და  ქონების  მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                    სხდომის თავმჯდომარე:                             შალვა მშვილდაძე 


