
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 18 

2020 წელი 26 ნოემბერი 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              12:00 საათი 

2020 წლის 26 ნოემბერს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ნოდარი გიორგიძე,  ფრიდონ მაჩიტაძე, მაია კბილაშვილი,  

გია სახამბერიძე, მამუკა გორგოძე, სიმონ ჭოლოკავა, გურამი კიკნაველიძე. 

არ ესწრებოდა:  გიორგი რობაქიძე, გაბრიელ ღიბრაძე, შალვა მშვილდაძე, ირინა 

ტყეშელაშვილი, გვანცა გრძელიძე,. 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

კახა გოგსაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 

მიხეილ სახამბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

კახა მსხვილიძე- -მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

მამუკა ხურციძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი. 

საკრებულოს აპარატის უფროსი- ნოდარ ებანოიძე.  

ნათია ცისკაძე - საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში. 

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: ნოდარ გიორგიძე - საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე.   სხდომის თავმჯდომარემ  ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

დღის წესრიგი 



1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა. 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი. 

                                      გურამი კიკნაველიძე-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

2.მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში: „მოქმედი კანონმდებლობითა 

და სამსახურის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 2019-2020 წლის განვლილ 

პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მოხს. მამუკა ხურციძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2020 

წლის ანგარიში: „მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (და ამავდროულად მცხოვრები) 

მოსახლეობის  ჯანდაცვითი და სოციალური  პროგრამების შემუშავებისა და მათი 

განხორციელებისათვის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს. კახა გოგსაძე- მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 

უფროსი სპეციალისტი. 

    4.ბაღდათის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

2021-2024 წლების  სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

5.გაუვარგისების, ვადის გასვლისა და დაზიანებების გამო ბალანსიდან ჩამოწერას და განადგურებას 

დაქვემდებარებული,  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხული შავი ლითონის (ჯართის) 

პრივატიზებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს. მიხეილ სახამბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფრ. სპეციალისტი 

6.სხვადასხვა: 

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 20201 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვის შესახებ. 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 

 

 

                                                                  დღის წესრიგი დამტკიცდა 

მომხრე - 7       წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 7 ბიუროს წევრმა 



მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების 

მიმოხილვა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის შედეგები ბიუროს წევრებს გააცნო: ლერი 

გუმბერიძემ-მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო : 

გურამი კიკნაველიძემ, ამავე კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  27 ნოემბრის მორიგი   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-7  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 7 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 2. .მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში: „მოქმედი 

კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 2019-

2020 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

ანგარიში წარმოადგინა: მამუკა ხურციძემ - მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

უფროსმა. 

საკრებულოს კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო: თორნიკე გაჩეჩილაძემ - საკრებულოს 

იურდიული და საპროცესო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  27 ნოემბრის  მორიგი    

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 7  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 7 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 3. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის 2020 წლის ანგარიში: „მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (და ამავდროულად 

მცხოვრები) მოსახლეობის  ჯანდაცვითი და სოციალური  პროგრამების შემუშავებისა და მათი 

განხორციელებისათვის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.  

ანგარიში წარმოადგინა:  კახა გოგსაძემ -მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის 

დაცვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 



საკრებულოს შესაბამისი კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გაცნო: ფრიდომ მაჩიტაძემ - საკრებულოს 

კულტურის, განათლების., სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  27 ნოემბერს მორიგი  

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-7  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 7 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 4. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების  2021-2024 წლების  სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

2021-24 წლებში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმის  თაობაზე 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: კახა მსხვილიძემ - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი. 

საკრებულოს კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო- სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს 

ეკონომიკის პოლიტიკის, ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარემ.  

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  27 ნოემბრის მორიგი   

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 7  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 7 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 5. გაუვარგისების, ვადის გასვლისა და დაზიანებების გამო ბალანსიდან ჩამოწერას 

და განადგურებას დაქვემდებარებული,  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხული შავი 

ლითონის (ჯართის) პრივატიზებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ.  

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მიხეილ სახამბერიძემ - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 



საკრებულოს კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო- სიმონ ჭოლოკავამ, საკრებულოს 

ეკონომიკის პოლიტიკის, ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარემ.  

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  27 ნოემბრის მორიგი  

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 7  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 7 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 20201 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და 

ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ. 

 ლერი გუმბერიძემ ბიუროს წევრებს გააცნო ძირითადი მიმართულებები, რომლის დაფინანსება 

იგეგმება 2021 წლიდან, რომ საკრებულოდან მიღებული აქვთ ბიუჯეტის პროექტის ცალკეულ 

მუხლებთან დაკავშირებით შენიშვნები, წინადადებები და რეკომენდაციები. 

ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს: გურამი კიკნაველიძემ, ნოდარი გიორგიძემ, 

სიმონ ჭოლოკავამ, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ბიუჯეტის პროექტი განხილულია კომისიის 

სხდომებზე და მათი პოზიცია ცნობილია მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო 

სამსახურისათვის. 

ბიურომ გადაწყვიტა, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის საკითხი შეეტანათ 27 

ნოემბრის დღის წესრიგის „სხვადასხვა“-ში. 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს მორიგი სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 27 ნოემბრის 10:00  საათზე, 

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა. 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი. 

                                      გურამი კიკნაველიძე-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

2.მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში: „მოქმედი კანონმდებლობითა 

და სამსახურის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 2019-2020 წლის განვლილ 

პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 



მოხს. მამუკა ხურციძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2020 

წლის ანგარიში: „მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (და ამავდროულად მცხოვრები) 

მოსახლეობის  ჯანდაცვითი და სოციალური  პროგრამების შემუშავებისა და მათი 

განხორციელებისათვის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს. კახა გოგსაძე- მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 

უფროსი სპეციალისტი. 

    4.ბაღდათის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

2021-2024 წლების  სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. კახა მსხვილიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის 

სამსახურის უფროსი. 

5.გაუვარგისების, ვადის გასვლისა და დაზიანებების გამო ბალანსიდან ჩამოწერას და განადგურებას 

დაქვემდებარებული,  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შავი ლითონის (ჯართის) 

პრივატიზებაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს. მიხეილ სახამბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფრ. სპეციალისტი 

6.სხვადასხვა: 

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 20201 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვის შესახებ. 

მომხს. ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 

 

 

                    სხდომის თავმჯდომარე:                             ნოდარი გიორგიძე 


