
         ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სხდომის  

ო ქ მ ი   N 20 

  2020 წელი  25 დეკემბერი 

ქ. ბაღდათი 

11:00  საათი 

       2020 წლის 25 დეკემბერს  გაიმართა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი 

სხდომა. 

სხდომას ესწრებოდა:   შალვა მშვილდაძე, ნოდარ გიორგიძე   ირინა ტყეშელაშვილი,   ფრიდონ 

მაჩიტაძე,  გია სახამბერიძე,  დიომიდე კიკნაველიძე, ტარიელ ჩაკვეტაძე, გურამი ჩხეიძე, 

გურამი კიკნაველიძე,  გვანცა გრძელიძე, თემურ მინაძე,   გრიგოლ ტაბეშაძე,    მურად 

ბურჯანაძე სიმონ ჭოლოკავა,  მაკა მესხი,  ირაკლი გოგსაძე, გაბრიელ ღიბრაძე, თორნიკე 

გაჩეჩილაძე, შადიმან გორგოძე, ზაზა ზივზივაძე, გიორგი რობაქიძე, მამუკა გორგოძე, შალვა 

დათუაძე, მაია კბილაშვილი. 

საკრებულოს წევრები:  სულ 19 წევრი. 

არ ესწრებოდა საკრებულოს წევრები:  ვლადიმერ წიქორიძე, ალექსი ლომინაშვილი, თეონა 

ფახურიძე, რუსუდან გეწაძე, კობა მშვილდაძე. 

ასევე სხდომას ესწრებოდნენ: 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან: 

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. 

მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის უფროსები, ა.ა.ი.პ-ის ხელმძღვანელები 

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. 

რეგისტრაცია გაიარა საკრებულოს 19 წევრმა, დაესწრო 19 საკრებულოს წევრი. 

სხდომა გახსნა და თავმჯდომარეობდა შალვა მშვილდაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე, შ. 

მშვილდაძემ  სხდომას გააცნო დღის წესრიგი:  

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი  

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 

 

 

კენჭი უყარეს დღის  წესრიგს: 

დღის წესრიგი მიღებული იქნა ერთხმად. 

 

მომხრე - 19       წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 19 საკრებულოს  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, ირაკლი გოგსაძემ. 

 

საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის დასკვნა ბიუროს 

წევრებს გააცნო : გურამი კიკნაველიძემ, ამავე კომისიის თავმჯდომარემ, რომელმაც აღნიშნა, 

რომ „კომისიის შენიშვნები და რეკომენდაციები ძირითადად გათვალისწინებულია 

წარმოდგენილ პროექტში და კომისია მხარს უჭერს მის დამტკიცებას“. 

 



 

საკრებულო ადგენს: 

დამტკიცდეს საკრებულოს დადგენილება N  23  25.12.  2020წ. (დადგენილება თან ერთვის) 

გადაწვეტილება მიღებულია 

მომხრე- 18   წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18 საკრებულოს წევრმა 

 

 

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  საკრებულოს სხდომას წარუდგინა:  მარეხი მშვენიერაძემ-მუნიციპალიტეტის 

მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი. 

 

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

 

საკრებულოს კომისიის დასკვნა პროექტთან დაკავშირებით საკრებულოს 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 ჰქონდა მოსაზრებები, რომელიც 

სრულად არის ასახული წარმოდგენილ პროექტში და კომისია მხარს უჭერს მის 

დამტკიცებას“. 

 

საკრებულო ადგენს: 

დამტკიცდეს საკრებულოს დადგენილება N  24  25.12.  2020წ. (დადგენილება თან ერთვის) 

 

გადაწვეტილება მიღებულია 

მომხრე- 18   წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 18 საკრებულოს წევრმა 

 

 

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.  

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

მიღებული იქნეს საკრებულოს განკარგულება N 42 64  25.12. 2020წ  (განკარგულება თან 

ერთვის) 

 

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.  

 

 

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

მიღებული იქნეს საკრებულოს განკარგულება N 42 65 25.12.2020წ. (განკარგულება თან 

ერთვის) 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-18  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 18 საკრებულოს 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.  

 

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

დამტკიცდეს საკრებულოს განკარგულება  N 42 66  25.12. 2020 წ. (განკარგულება  თან ერთვის) 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-16  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 16 საკრებულოს 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.  

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

დამტკიცდეს საკრებულოს განკარგულება  N 42  67  25.12. 2020 წ. (განკარგულება  თან ერთვის) 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-16  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 16 საკრებულოს 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.  

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

დამტკიცდეს საკრებულოს განკარგულება  N 42 68   25.12. 2020 წ. (განკარგულება  თან ერთვის) 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-16  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 16 საკრებულოს 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 

 

საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტა: 

დამტკიცდეს საკრებულოს განკარგულება  N 42 69   25.12. 2020 წ. (განკარგულება  თან ერთვის) 

 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-16  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 16 საკრებულოს წევრი 

 

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოიწურა და სხდომა გამოცხადდა 

დახურულად. 

               

 

სხდომის თავმჯდომარე:                               შალვა მშვილდაძე 


