
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

ოქმი№ 03 

2021 წელი 25 მარტი  

                                                                           ქ. ბაღდათი 

                              11:00 საათი 

2021 წლის 25 მარტს შედგა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 

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

ფრიდონ მაჩიტაძე,  თორნიკე გაჩეჩილაძე (იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გაბრიელ ღიბრაძე,  გია სახამბერიძე,  სიმონ 

ჭოლოკავა, გურამ ჩხეიძე (საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე), მაია კბილაშვილი, მამუკა გორგოძე. 

არ ესწრებოდა:  გიორგი რობაქიძე, გვანცა გრძელიძე, გურამი კიკნაველიძე. 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან სხდომას ესწრებოდნენ: 

მირიან ფულარიანი - მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

ლერი გუმბერიძე - მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. 

გივი კობერიძე- მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

უფროსი. 

თამთა ღვალაძე - მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების 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 თავმჯდომარის 

მოადგილე,  სხდომის თავმჯდომარემ  ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი: 



დღის წესრიგი 

1. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

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

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ. 

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

თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი 

3.მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში 2020წლის 

საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს. გივი კობერიძე - კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი 

4. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხს. თამთა ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი. 

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ფერსათის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი 

ფერსათი, სოფელი შუბანი), სოფელ ფერსათში მდებარე 32-ე ქუჩისათვის „საირმის“ სახელის 

მინიჭების შესახებ. 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 

6. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „ბაღდათელები მომავლისათვის“, 

ფრაქციის რეგისტრაციის ცნობად მიღების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 26 თებერვლის N 42 9 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეორე კვარტალში განსახილველ 

საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 



8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ როხში 30.04.36.001 და 30.04.36.002 

საკადასტრო კოდებზე მდებარე უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს საპატრიარქოსთვის“უსასყიდლო 

სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის 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. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტომანქანა ვაზ  21 213, 

სახ N  TT 172 VV) ა.(ა).ი.პ. „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური 

სერვისების გაერთიანებისათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

 

                                                             დღის წესრიგი დამტკიცდა 

მომხრე - 11        წინააღმდეგი - 0 

კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 11 ბიუროს წევრმა 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 1. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 23 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 ლერი გუმბერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, აღნიშნა, 

რომ ბიუჯეტის ცვლილება ითვალისწინებს თავისუფალი ნაშთის სახით არსებული თანხების 

განაწილებას. 

აზრი გამოთქვა: გურამ ჩხეიძემ, ნოდარ გიორგიძემ, შალვა მშვილდაძემ 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო გურამ ჩხეიძემ - საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის მორიგი   სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 2. .ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის  

დამტკიცების შესახებ. 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ძირითადი პარამეტრები ბიუროს წევრებს გააცნო ლერი 

გუმბერიძემ. 

აზრი გამოთქვეს: 

გივი კობერიძემ- მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

უფროსმა. 

ნოდარ გიორგიძემ, შალვა მშვილდაძემ 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო გურამ ჩხეიძემ - საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის  მარტის  მორიგი    სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 3. მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

ანგარიში 2020წლის საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მიერ  2020 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიში წარმოადგინა: გივი კობერიძე - კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

ინსპექტირების სამსახურის უფროსმა. 

აზრი გამოთქვეს: ნოდარ გიორგიძემ, ფრიდონ მაჩიტაძემ, შალვა მშვილდაძემ. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო გურამ ჩხეიძემ - საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 



აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

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

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

თამთა ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი, აღნიშნა, 

რომ „დებულებაში შესატანი ცვლილება განპირობებულია „სოციალური მუშაობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონიდან გამომდინარე“. 

აზრი გამოთქვეს: მარეხი მშვენიერაძემ, ირინა ტყეშელაშვილმა. 

კომისიის დასკვნა ბიუროს წევრებს გააცნო თორნიკე გაჩეჩილაძემ - საკრებულოს იურდიული და 

საპროცედურო საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის                                    

მორიგი   სხდომის დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ფერსათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

(სოფელი ფერსათი, სოფელი შუბანი), სოფელ ფერსათში მდებარე 32-ე ქუჩისათვის „საირმის“ 

სახელის მინიჭების შესახე. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და 

საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, აღნიშნა, რომ სამთავრობო 

კომისიიდან მიღებულია თანხმობა აღნიშნულ ქუჩისათვის „საირმის“ სახელის მინიჭებაზე. 

 ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 



მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 6. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „ბაღდათელები 

მომავლისათვის“, ფრაქციის რეგისტრაციის ცნობად მიღების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 თებერვლის N 42 9 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

თორნიკე გაჩეჩილაძე - ბიუროს წევრებს აცნობა, რომ „შემოსულია ფრაქციის მომართვა 

სახელწოდების შეცვლასთან დაკავშირებით, რასაც დაეთანხმა კომისია“. 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეორე კვარტალში 

განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

განკარგულების პროექტი წარმოადგინა: თორნიკე გაჩეჩილაძე 

ბიურომ გადაწყვიტა: 

აღნიშნული საკითხი შეტანილი  იქნეს საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ როხში 

30.04.36.001 და 30.04.36.002 საკადასტრო კოდებზე მდებარე უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს 

საპატრიარქოსთვის“ უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 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 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე-11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 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 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 2021 წლის 26 მარტის  სხდომის დღის 

წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 10. 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 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 11. 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 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 

მომხრე- 11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

მ ო ი ს მ ი ნ ე ს: 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

(ავტომანქანა ვაზ  21 213, სახ N  TT 172 VV) ა.(ა).ი.პ. „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და 

მუნიციპალური სერვისების გაერთიანებისათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის 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 2021 წლის 26 მარტის მორიგი  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

გადაწყვეტილება მიღებულია: 



მომხრე- 11  წინააღმდეგი-0 

კენჭისყრაში მონაწილეობდა 11 ბიუროს წევრი 

ბიუროს სხდომამ გადაწყვიტა: 

საკრებულოს მორიგი სხდომა, რომელიც გაიმართება 2021 წლის 26 მარტს 10:00  საათზე, 

სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იქნეს შემდეგი საკითხები: 

1. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

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

2.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის  დამტკიცების შესახებ. 

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

თანამომხსენებელი: გივი კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი 

3.მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ანგარიში 2020წლის 

საანგარიშო პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს. გივი კობერიძე - კობერიძე-მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის უფროსი 

4. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხს. თამთა ღვალაძე-მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული განყოფილების უფროსი. 

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ფერსათის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი 

ფერსათი, სოფელი შუბანი), სოფელ ფერსათში მდებარე 32-ე ქუჩისათვის „საირმის“ სახელის 

მინიჭების შესახებ. 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 

6. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „ბაღდათელები მომავლისათვის“, 

ფრაქციის რეგისტრაციის ცნობად მიღების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 26 თებერვლის N 42 9 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 



7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეორე კვარტალში განსახილველ 

საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. თორნიკე გაჩეჩილაძე - საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 

8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ როხში 30.04.36.001 და 30.04.36.002 

საკადასტრო კოდებზე მდებარე უძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს საპატრიარქოსთვის“ 

უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 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. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტომანქანა ვაზ  21 213, 

სახ N  TT 172 VV) ა.(ა).ი.პ. „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური 

სერვისების გაერთიანებისათვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს. მირიან ფულარიანი-მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი. 

 

                            სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                    სხდომის თავმჯდომარე:                             შალვა მშვილდაძე 


