
 

               საქართველო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

             GEORGIA MARNEULI  MUNICIPALITY REPRESENTATIVE 

       BODY 
  

 

  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის 

ო ქ მ ი  N5 
 

ქ. მარნეული                                                   02.03.2016 წელი 
 

 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

საკრებულოს წევრები: -  ვალერი მეტრეველი, ამირან გიორგაძე, კოტე ბოჭოიძე, ვანო ბურნაძე, 

ნიკოლოზ გოგოჭური, ირაკლი ბურნაძე, რამიზ გულმამედოვი, 

ქამილ ალიევი, არსენ ახვერდიანი, მაილ მიქიევი, ისმაილ 

ბაირამოვი, რუსტამ ფაშაევი, აიდა ხაჩიკიანი, ბესიკ გუჯეჯიანი, 

აბიდ ოსმანოვი, ვალი ისმაილოვი, რაგიმ ასკეროვი,  რიჩარდ 

გიგანი, მამედ მამედოვი, ლევონ აკოპიანი, გიორგი შუკაკიძე, 

რაფიკ ჯაფაროვი,  აგილ ფაშაევი, გივი ქველაძე, სულეიმან 

ხალილოვი, ელხან მუფტიევი. 

 

არ ესწრებოდა:          -  ნაბი აბდულაევი, რაფიკ მუსაევი, გიორგი შუკაკიძე,ლერი 

მუმლაძე,ზურაბ ჭონიაშვილი, ჯოშგუნ ზეინალოვი, მახირ 

იუსუბოვი, ზურაბ სხირტლაძე.  

სხდომას ესწრებოდა:   - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - 

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ვუგარ მამედოვი, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური განყოფილების 

უფროსი დავით აროშიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი ნინო დეკანოიძე, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი 

ნინო ბერიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი რუსუდან 

გადელია. 

  

 
განსახილველი საკითხების დღის წესრიგი: 

 

  

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქრისტიანულ-კონსერვატიული“-ს 

თავმჯდომარის რაგიმ ასკეროვის განცხადების (რეგ.N337/05. 11.02.2016 წ) განხილვის შესახებ. 

2.  ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ.  

3.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 თებერვლის N03/692 წერილის განხილვის 

შესახებ. 

4.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 თებერვლის N03/693 წერილის განხილვის 

შესახებ. 



 

5. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 თებერვლის N03/583 წერილის განხილვის 

შესახებ. 

6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 თებერვლის N03/1161 წერილის განხილვის 

შესახებ. 

7.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 1 მარტის N03/1175 წერილის განხილვის 

შესახებ. 

8. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 12 თებერვლის N5/6797 წერილის განხილვის 

შესახებ. 

9.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 8 იანვრის N24-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

10.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 16 თებერვლის N414-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

11. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 1 თებერვლის N227-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

12. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 2 თებერვლის N242-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

13. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 2 თებერვლის N239-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 1 თებერვლის N224-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

15. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 29 იანვრის N200-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

16. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 1 თებერვლის N225-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

17. მარნეულის წმ. დავით აღმაშენებლის საკათედრო ტაძრის და წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის 

წინამძღვრის დეკანოზი ილია ჭიღლაძის განცხადების განხილვის შესახებ. 

18. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 26 თებერვლის N03/1108 წერილის 

განხილვის შესახებ. 

19. ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 

სექტემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

20. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სოციალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 

 

განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები: 

 

დღის  წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე  ფრაქცია ,,ქრისტიანულ-

კონსერვატები“-ს წევრმა გივი ქველაძემ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ დატოვა სხდომა. 

 



 

 

1. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარემ ვალი ისმაილოვმა საკრებულოს წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქრისტიან - 

კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარის რაგიმ ასკეროვის განცხადება რომლითაც წარმოდგენილი  ოქმის 

საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქრისტიან-კონსერვატორები“-ს 

თავმჯდომარედ არჩეულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი რაგიმ ასკეროვი, რის 

გამოც  ფრაქციის თავმჯდომარის უფლებამოსილება შეუწყდა ლერი მუმლაძეს, რაც მიღებული იქნა 

ცნობად (მიღებულია განკარგულება N36. 02.03.2016წ) 

2. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვუგარ მამედოვმა 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 

დეკემბრის N44 დადგენილებაში შესატანი ცვლილების პროექტი.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N6. 02.03.2016 წ). 

3. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ,  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 თებერვლის N03/692 წერილით 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის   გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს საფუძველზე, საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა  შ.პ.ს. ,,მარნეულის 

ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს 2016 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N27. 02.03.2016 წ). 

4. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 თებერვლის N03/693 წერილით 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის   გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს საფუძველზე, საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა შ.პ.ს. ,,მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ს 2016 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N28. 02.03.2016 წ). 

5. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 თებერვლის N03/583 წერილით 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, საკრებულოს წევრებს სთხოვა თანხმობა, რათა 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა შ.პ.ს. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-სთან 

ერთად უზრუნველყოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანის დევნილთა დასახლებიდან  

10 დევნილი მოსწავლის (ქეთევან ოქროპირიძის -პ/ნ 59003004291; თამარ ოქროპირიძის - 59003004280; 

ანი კახნიაშვილის - პ/ნ 50401005059; მილენა ტერაშვილის - პ/ნ 59003004278; სალომე ჭულუხაძე - პ/ნ 

50601004156; ალეკო კობალაძე - პ/ნ 59351000032; ქრისტინე დრულევი - პ/ნ 50601004146; ეკა ომიაძე - პ/ნ 

50901004303; ნაირა ომიაძე - პ/ნ 59004005599; მარიამ ჭონიაშვილი - პ/ნ 50601004176) მუნიციპალური 

ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა ქალაქ მარნეულის კულტურის ცენტრში. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N37. 02.03.2016 წ). 

6. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 თებერვლის N03/1161 

წერილის გათვალისწინებით, დასამტკიცებლად წარუდგინა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

საშტატო ნუსხა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ საკრებულოს წევრებს განუმარტა, რომ 

გამგეობაში იქმნება ახალი სამსახური, რომელიც გააერთიანებს ანალიტიკურ განყოფილებასა და 

პიარის განყოფილებას, რის გამოც შესაბამისი ცვლილება შედის გამგეობის და გამგეობის 

ადმინისტრაციის დებულებებში და ასევე მტკიცდება ახალი სამსახურის დებულება. 

 



 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N39 და დადგენილებები: N7, N8, 

N9. 02.03.2016 წ). 

7. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 1 მარტის N03/1175 

წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს საფუძველზე, დასამტკიცებლად წარუდგინა  ა.ა.ი.პ. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრი“-ს 2016 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და საშტატო განრიგი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N29. 02.03.2016 წ). 

8. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მერვე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის 2016 წლის 25 თებერვლის N03/1070 წერილით შემოსული ეკონომიკური განვითარებისა და 

მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 22 თებერვლის N480-03 წერილის 

გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს კანონის 

საფუძველზე, სთხოვა მხარდაჭერა, რათა მიეცეს თანხმობა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა SKODA SUPER B სახ. N FCF-696, 

გამოშვების წელი -2011, საიდ. ნომერი TMBAB43T2C9029379, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N130 განკარგულებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

უსასყიდლოდ სარგებლობისათვის, თხოვების ფორმით გადაცემული იყო საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურისათვის, უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადასცეს სახელმწიფოს რის გამოც 

ძალადაკარგულად უნდა გამოცხადდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 

სექტემბრის N130 განკარგულება. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N23. 02.03.2016 წ). 

9.  დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცხრე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 13 იანვრის N03/197 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 8 იანვრის N24-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ითხოვა მხარდაჭერა, რათა ნება დაერთოს მოქალაქე ზიადინ ახმედოვს (პ/ნ. 

N28001015931) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N83.02.05.775) 

რეგისტრაცია განახორციელოს შ.პ.ს. ,,რეესტრი“-ს  მიერ 2015 წლის 14 სექტემბერს შესრულებული 

ზუსტი საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შესაბამისად. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა 

აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N30. 02.03.2016 წ). 

10. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეათე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 23 თებერვლის N03/1003 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 16 თებერვლის N414-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

,,ა.ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ითხოვა თანხმობა, რათა მოქალაქე ასლან ფაშაევის (პ/ნ 28001006135) 

საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ სახლს, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 

აღრიცხულია მონაცემებით საკადასტრო კოდი N83.02.23.892., მიენიჭოს მისამართი: ქალაქი 

მარნეული, ჟორდანიას  ქუჩა N40ა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N24.  02.03.2016წ) 

 



 

11. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთერთმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 თებერვლის N03/659 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 1 თებერვლის N227-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

,,ა.ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ითხოვა თანხმობა, რათა მოქალაქე ინგა შუკვანის (პ/ნ 28001077868) 

საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ ბინას, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

სარეგისტრაციო სამსახურში აღრიცხულია მონაცემებით საკადასტრო კოდი N83.04.11.082.01.507, 

მიენიჭოს მისამართი: წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეული, სოფელი საიმერლო, თამარ მეფის 

ქუჩა N1, ბინა N5. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N25.  02.03.2016 წ) 

12. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთორმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 4 თებერვლის N03/568 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 2 თებერვლის N242-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

,,ა.ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ითხოვა თანხმობა, რათა მოქალაქე ნახარგიულ ალიევას საკუთრებაში 

არსებულ საცხოვრებელ ბინას, რომელიც ტექ. ინვენტარიზაციის არქივში აღრიცხულია მისამართით: 

ქალაქი მარნეული, ჯანდარის დასახლება (მასივი) კორპუსი N2, ბინა N115, ხოლო პრივატიზაციის 

ხელშეკრულებით აღრიცხულია მისამართით ქალაქი მარნეული, ჯანდარის დასახლება, კორპუსი N2, 

ბინა N7 მიენიჭოს მისამართი: ქალაქი მარნეული, ჯანდარის დასახლება, კორპუსი N2, ბინა N7. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N26.  02.03.2016 წ) 

13. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცამეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 თებერვლის N03/635 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 2 თებერვლის N239-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე ითხოვა თანხმობა, 

რათა მიეცეს თანხმობა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის 2015 წლის 28 სექტემბრის N03/3816 წერილით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით, წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დიდ ბეგლიარში მდებარე 

1207 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი გამოყოს სოფელ დიდი ბეგლიარის მოსახლეობის სასაფლაოდ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N31.  02.03.2016 წ) 

14. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთოთხმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 23 თებერვლის N03/1002 და 2016 წლის 2 მარტის N03/1234 

წერილებით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 

დასამტკიცებლად წარადგინა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ნუსხა და 

გეგმა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულებები: N35 და N38.  02.03.2016 წ) 

15. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთხუთმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 იანვრის N03/498 წერილით წარმოდგენილი მარნეულის 



 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 29 იანვრის N200-03 მოხსენებითი ბარათით შემოსული 

დოკუმენტაცია და ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 

უფლებით გადაცემის საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი 

საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-11 მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე, 

დასამტკიცებლად წარადგინა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქონების საკუთრების 

დამადასტურებელი მოწმობის ფორმა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N40.  02.03.2016 წ) 

16. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთექვსმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 5 თებერვლის N03/658 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსის 2016 წლის 1 თებერვლის N225-03 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია და ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე ითხოვა 

მხარდაჭერა, რათა მიეცეს თანხმობა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, დანართი N1-ის 

მიხედვით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 12 ერთეული საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობები, 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადასცეს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება ,,სკოლამდელი 

აღზრდის ცენტრი“-ს.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N32.  02.03.2016 წ) 

17. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეჩვიდმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს სთხოვა გადაიდოს წმიდა გიორგის 

სახელობის ეკლესიის სახურავის შეკეთების საკითხი, ვინაიდან წერილი გადაგზავნილია რელიგიის 

საკითხთა სააგენტოში და სასურველია მისი განხილვა მოხდეს სააგენტოდან წერილის მიღების 

შემდეგ, რასაც საკრებულოს წევრები დაეთანხმნენ. 

18. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთვრამეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ბურნაძემ საკრებულოს წევრებს გააცნო მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 26 თებერვლის N03/1108 წერილით შემოსული მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 5 

თებერვლის N301/03 მოხსენებითი ბარათი და ითხოვა მხარდაჭერა, რათა მიეცეს თანხმობა 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება ერთი ერთეული 

ავტომანქანის (ავტომანქანა HONDA სახელმწიფო ნომერი VV777UU. მესაკუთრე გიორგი 

მეურმიშვილი) თხოვების წესით აყვანის შესხებ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის 

სამსახურის სრულყოფილი მუშაობისათვის. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N33.  02.03.2016 წ) 

19. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცხრამეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(საკუთრებაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 

თავმჯდომარემ ზურაბ ჭონიაშვილმა საკრებულოს წევრებს, სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო“-ს 2016 წლის 16თებერვლის N10/7350 წერილის გათვალისწინებით საკრებულოს წევრებს 

დასამტკიცებლად წარუდგინა კომისიის ახალი შემადგენლობა, რომლის მიხედვითაც სსიპ 

,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“-დან გოჩა გოლოშვილის ნაცვლად კომისიის მუშაობაში 

მონაწილეობას მიიღებს ვალერი ზარიძე. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N34.  02.03.2016 წ) 

 

 



 

 

20. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოცე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურის და სპორტის 

სამსახურის ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფორისმა დავით აროშიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“–ს 

დამტკიცების თაობაზე. გამოითქვა აზრი, რომ პროგრამიდან ამოღებული იქნეს სოციალური ბაზის 

სარეიტინგო ქულა მუხლი 8 პუნქტი 4-დან. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული 

საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N10.  02.03.2016 წ) 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვალერი მეტრეველმა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის მეხუთე სხდომა გამოაცხადა დახურულად. 

 

 

 

ვალერი მეტრეველი 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის  
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