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               საქართველო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

             GEORGIA MARNEULI  MUNICIPALITY REPRESENTATIVE 

       BODY 
  

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

ო ქ მ ი  N10 
 

       ქ. მარნეული                                                 18.06.2021 წელი 
 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

საკრებულოს წევრები: -     რიჩარდ გიგანი, ბესიკ გელენიძე, ნოდარ მთვარელიძე, გივი 

გიორგაძე, რომან ტაბატაძე, ბესიკ გუჯეჯიანი, ზურაბ ფანგანი, 

ზურაბ ჭონიაშვილი, ნადირ გულიევი, ტარიელ მამედოვი,   

ლევონ აკოპიანი, ალი მურადოვი, არამ კარაპეტიანი, გეიდარ 

მუსაევი, აშრაფ ტუკანოვი, არსენ ახვერდიანი, აივაზ 

ისკანდაროვი, ომარ ირიშოვი, ჰუსეინ ჰუსეინოვი, ჯეიხუნ 

ჩოიდაროვი,  ივანე ხაღულაშვილი, რაფიკ ჯაფაროვი. 

 

არ ესწრებოდა: ამირან გიორგაძე, ვანო ბურნაძე, ნიკოლოზ გოგოჭური, ილხამ 

გასანოვი, დავით ხუციშვილი, ნიკოლოზ მუმლაძე, რამინ 

ალახვერდიევი, თორნიკე გოგლიძე, როვშან ისკანდაროვი, 

მირკაზუმ იაგუბოვი, აკმამედ იმამკულიევი, აზატ კარიმოვი, 

ადილ გურბანოვი. 

სხდომას ესწრებოდა    -  მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის 

შემსრულებელი ზაურ ტაბატაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ვუგარ 

მამედოვი, მარენულის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების 

მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი თემურ შუბითიძე, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ საკითხთა და 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 

მამუკა შუბითიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი დავით ნიკურაძე, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი ნინო 

ბერიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი რუსუდან გადელია, 

ამავე განყოფილების სპეციალისტები: დიმიტრი აბრამიშვილი, 

თეონა ფარჯიანი, ნათია გაფრინდაშვილი, ნატო დოკვაძე, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მატერიალურ - 

ტექნიკური და კომპიუტერული მომსახურების განყოფილების 

სპეციალისტები: გელა შუბითიძე, ქეთევან ხვედელიძე, ეთერი 

ამვროსოვა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის საზოგადოებასთან, მედიასთან, არასამთავრობო 

სექტორთან ურთიერთობის და გენდერული საკითხების 

განყოფილების სპეციალისტები: ცოტნე ბოჭოიძე და თამუნა 

ჩაჩანიძე. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
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თავმჯდომარის თანაშემწე შერმადინ ბოჭოიძე. მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტები 

ხელშეკრულებით: თამაზ ბოჭოიძე, გაბილ ხალილოვი, მამუკა 

გიგანი, გიორგი ჩაჩანიძე, გიორგი ასანიძე, არმაზ მუმლაძე, 

თამთა ქალდანი, შალიკო კუპრაშვილი და ნიკა კუსიანი. 

მოქალაქეები: მამუკა ბოჭოიძე და ირაკლი ჩხიტუნიძე. 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

სტაჟიორი: თინათინ კობერიძე. 

ასევე ესწრებოდნენ:  მარნეული TV–სა და რადიო მარნეულის წარმომადგენლები. 

 

 

განსახილველი საკითხების დღის წესრიგი: 
 

 

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის მოსმენის 

შესახებ. 

2. „მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის 

თანამდებობის პირთა და მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი 

სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021  წლის  09 თებერვლის  №08 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები: 

 

1. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვუგარ მამედოვმა 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოვალეობის შემსრულებლის 2021 წლის 22 აპრილის N32-322111299 წერილით შემოსული 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში, 

რომელიც საკრებულოს მიერ შეფასდა დადებითად. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, 

რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N42. 18.06.2021 წ).  

2. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ რომან 

ტაბატაძემ საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის 2021 წლის 18 ივნისის N32-

322116913 წერილით შემოსული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის პროფესიული საჯარო 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021  წლის  09 თებერვლის  №08 დადგენილებაში შესატანი 

ცვლილების პროექტი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, 

რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N24. 18.06.2021 წ).  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეათე რიგგარეშე სხდომა გამოაცხადა 

დახურულად. 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე:      

რიჩარდ გიგანი 


