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               საქართველო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

             GEORGIA MARNEULI  MUNICIPALITY REPRESENTATIVE 

       BODY 
  

 

  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

ო ქ მ ი  N22 
 

     ქ. მარნეული                                                       09.12.2021 წელი 
 

სხდომას ესწრებოდნენ:   

საკრებულოს წევრები: - ამირან გიორგაძე, ტარიელ მამედოვი, რიჩარდ გიგანი, როვშან 

ისკანდაროვი, ბესიკ გელენიძე, ლაშა ქველაძე, თეონა ფარჯიანი, 

ადილ ალიევი, გივი გიორგაძე, ვასილ ხახულაშვილი, ვანო 

ბურნაძე, ჯეიხუნ ჩოიდაროვი, არსენ ახვერდიანი, ლევონ 

აკოპიანი, მაია გელაშვილი, ადილ გურბანოვი, ომარ ირიშოვი, 

ანარ პირიევი, მახარატ ალახვერდიევი, მახირ ბაირამოვი, 

ნაზილა მუსტაფაევა,   გიუნაშ რიზაგულიევა, აიაზ ხუდიევი, 

რახმან მუსაევი,    რამალ ახმედოვი,  ნარგიზ ალიევა, მეხტი 

ასკეროვი, დავით ქიმაძე, მარინა პეტროვა.  
 

არ ესწრებოდა: ზურაბ ჭონიაშვილი, ნიკოლოზ გოგოჭური, თამარ აბასოვა, სოსო 

ინაძე. 
 

სხდომას ესწრებოდა    -  მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე როინი 

დეკანოიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის უფროსი ნინო ბერიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი 

რუსუდან გადელია, ამავე განყოფილების სპეციალისტი ბელა 

თედორაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის მატერიალურ - ტექნიკური და კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი კოტე ბოჭოიძე, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

საზოგადოებასთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან 

ურთიერთობის და გენდერული საკითხების განყოფილების 

უფროსი ია ესებუა, ამავე განყოფილების სპეციალისტები: მარიამ 

კაპანაძე, ხოშგადამ ნოვრუზალოვა, მარინე ბახტურიძე, თამუნა 

ჩაჩანიძე, აპარატის სპეციალისტები ხელშეკრულებით: მარიამ 

ირიაული, აგილ ამირჯანოვი. 

 

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

 განსახილველი საკითხების დაწყებამდე, ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს წევრმა 

ნარგიზა ალიევამ გააკეთა პოლიტიკური განცხადება, რის შემდეგაც ნაციონალური 

მოძრაობის ყველა წევრმა დატოვა საკრებულოს სხდომა. 
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განსახილველი საკითხების დღის წესრიგი: 
 

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და 

საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგირების, 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“. 

2. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის საწვავისა და სასაუბრო 

ბარათების ლიმიტის დაწესების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 30 დეკემბრის N53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები: 

 

1.  დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა ნინო ბერიძემ საკრებულოს 

წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 

თანამდებობრივი რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის 

N3 დადგენილებაში შესატანი ცვლილების პროექტი, რაც გამოწვეულია საკრებულოს ახალი 

მოწვევის შემადგენლობით. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც 

მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N43. 09.12.2021 წ).  

2.  დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა ნინო ბერიძემ საკრებულოს წევრებს 

გააცნო ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის საწვავისა და სასაუბრო 

ბარათების ლიმიტის დაწესების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 30 დეკემბრის N53 განკარგულებაში შესატანი ცვლილების პროექტი, რაც გამოწვეულია 

საკრებულოს ახალი შემადგენლობის წევრებისათვის სადეპუტატო უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც 

მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N78. 09.12.2021 წ).  

საკრებულოს თავმჯდომარემ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  

ოცდამეორე სხდომა გამოაცხადა დახურულად. 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე:  

ამირან გიორგაძე 


