
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 20 

2020 წელი 24 დეკემბერი 

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              13:300 საათი 

2020 წლის 24 დეკემბერს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: შალვა მშვილდაძე, ნოდარი გიორგიძე, ირინა ტყეშელაშვილი, 

ფრიდონ მაჩიტაძე,  გვანცა გრძელიძე, გაბრიელ ღიბრაძე,  გია სახამბერიძე,  სიმონ ჭოლოკავა, 

გურამი კიკნაველიძე. 

არ ესწრებოდა:  გიორგი რობაქიძე, მაია კბილაშვილი, მამუკა გორგოძე. 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

არჩილ გოგსაძე - მუნიციპალიტეტის მერი. 

ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

მარეხი მშვენიერაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის უფროსი. 

მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

საკრებულოს აპარატის უფროსი- ნოდარ ებანოიძე.  

ნათია ცისკაძე - საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში. 

ირინე აბაიშვილი - საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტი იურდიულ და 

გენდერული თანასწორობის საკითხებში. 

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა: შალვა მშვილდაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე,  

სხდომის თავმჯდომარემ  ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 

დღის წესრიგი 



1.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. 

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

თანამომხსენებელი: გურამი კიკნაველიძე - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე. 

2. “ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2021 წლის 

პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”. 

მომხს. მარეხი მშვენიერაძე -მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის 

სამსახურის უფროსი 

3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხული 50 

(ორმოცდაათი) ერთეული ნაგავ შემკრები ურნის სარგებლობის უფლებით, თხოვების 

ფორმით ა.(ა) ი. პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური 

სერვისების გაერთიანების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

6.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი სააუქციონო 

ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

მოძრავი ქონების (კომპიუტერული ტექნიკა) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით 

ა.(ა) ი. პ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრზე გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 

8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის პირველ კვარტალში განსახილველ 

საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. გვანცა გრძელიძე -მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე 

9.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების 2021 წლის პირველ 

კვარტალში განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 



მომხს. კომისიის თავმჯდომარეები (გვანცა გრძელიძე, გია სახამბერიძე, სიმონ ჭოლოკავა, ირინა 

ტყეშელაშვილი, გურამი კიკნაველიძე). 

 

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. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტული დოკუმენტი წარმოადგინა, 

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ლერი გუმბერიძემ. 

აზრი გამოთქვეს: არჩილ გოგსაძემ, გურამი კიკნაველიძემ, ნოდარი გიორგიძემ, ფრიდონ მაჩიტაძემ, 

ირინა ტყეშელაშვილმა, შალვა მშვილდაძემ. 

საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო : 

გურამი კიკნაველიძემ, ამავე კომისიის თავმჯდომარემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  25 დეკემბრის მორიგი   

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 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის 2021 წლის პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”. 

2021 წლის პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესახებ დადგენილების პროექტი 

ბიუროს წევრებს წარუდგინა:  მარეხი მშვენიერაძემ-მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი. 

აზრი გამოთქვეს: ირინა ტყეშელაშვილმა, არჩილ გოგსაძემ, შალვა მშვილდაძემ. 

საკრებულოს კომისიის დასკვნა პროექტთან დაკავშირებით ბიუროს წევრებს გააცნო: ირინა 

ტყეშელაშვილმა-საკრებულოს კულტურის, განათლების სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ 

საკითხთა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ 

კომისიას როგორც პროგრამის ცალკეულ მუხლებთან ასევე სოც. დახმარების წესთან დაკავშირებით 

აქვს მოსაზრებები, რომელიც განხილვისათვის წარმოდგენილი იქნება ხვალინდელ სხდომაზე. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  25 დეკემბრის  მორიგი    

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 საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მირიან ფულარიანმა - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის 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  25 დეკემბრის მორიგი  

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 საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 

გეგმის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მირიან ფულარიანმა - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის 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  25 დეკემბრის                                     

მორიგი   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 მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

აღრიცხული 50 (ორმოცდაათი) ერთეული ნაგავ შემკრები ურნის სარგებლობის უფლებით, 

თხოვების ფორმით ა.(ა) ი. პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური 

სერვისების გაერთიანების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მირიან ფულარიანმა - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის 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  25 დეკემბრის მორიგი  

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი 

სააუქციონო ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მირიან ფულარიანმა - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის 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  25 დეკემბრის მორიგი  

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 მერისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

აღრიცხული მოძრავი ქონების (კომპიუტერული ტექნიკა) სარგებლობის უფლებით, თხოვების 

ფორმით ა.(ა) ი. პ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრზე გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: მირიან ფულარიანმა - მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკის 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  25 დეკემბრის მორიგი  

სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 8. . ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის პირველ კვარტალში 

განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

საკრებულოს 2021 წლის სხდომების სამუშაო გეგმის პროექტი ბიუროს სხდომაზე წარადგინა: გვანცა 

გრძელიძე -მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2020 წლის  25 დეკემბრის მორიგი  

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 საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების 2021 

წლის პირველ კვარტალში განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

2021 წლის კომისიის სხდომების სამუშაო გეგმის პროექტები წარმოადგინეს ამავე კომისიის  

თავმჯდომარეებმა: გვანცა გრძელიძე, გია სახამბერიძე, სიმონ ჭოლოკავა, ირინა ტყეშელაშვილი, 

გურამი კიკნაველიძე. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის 2021 წლის 

სხდომების სამუშაო გეგმები წარმოდგენილი სახით. (კომისიათა სამუშაო გეგმები თან 

ერთვის). 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-10  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 10 ბიუროს წევრი 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს მორიგი სხდომა, რომელიც გაიმართება 2020 წლის 28 ოქტომბერს 10:00  საათზე, 

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

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

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაცია: „ზამთრის სეზონისათვის მუნიციპალიტეტში  

მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობი საშუალებით უზრუნველყოფის, 

მოსახლეობისათვის  ელ. ენერგიის და ბუნებრივი აირის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების კუთხით 

ჩატარებული მუშაობის შესახებ. 

მომხს. მარეხი მშვენიერაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის უფროსი. 

3.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაცია ‘მუნიციპალიტეტში შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე(შშმ) პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფისათვის 2020 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის  შესახებ. 

მომხს. გოჩა გრძელიძე - მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა 

საკითხებში. 

4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 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  

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი სააუქციონო 

ყოველწლიური საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 



6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                    სხდომის თავმჯდომარე:                             შალვა მშვილდაძე 


