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               საქართველო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

             GEORGIA MARNEULI  MUNICIPALITY REPRESENTATIVE 

       BODY 
  

 

  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

ო ქ მ ი  N3 
 

ქ. მარნეული                                                   26.01.2017 წელი 
 

 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

საკრებულოს წევრები: -  ნაბი აბდულაევი, ვალერი მეტრეველი, ამირან გიორგაძე, 

ნიკოლოზ გოგოჭური, რიჩარდ გიგანი, კოტე ბოჭოიძე,  

რაფიკ მუსაევი, ვალი ისმაილოვი, აბიდ ოსმანოვი, ქამილ 

ალიევი, რამიზ გიულმამედოვი, ისმაილ ბაირამოვი,   

ლევონ აკოპიანი, რაგიმ ასკეროვი, გივი ქველაძე, რუსტამ 

ფაშაევი, ბესიკ გუჯეჯიანი, აიდა ხაჩიკიანი, არსენ 

ახვერდიანი, მაილ მიქიევი, მამედ მამედოვი, მახირ 

იუსუბოვი, სადრადინ ტალიბოვი, რაფიკ ჯაფაროვი, აგილ 

ფაშაევი.          

არ ესწრებოდა:          -   ვანო ბურნაძე, ირაკლი ბურნაძე, გიორგი შუკაკიძე, ლერი 

მუმლაძე, ზურაბ ჭონიაშვილი, ჯოშგუნ ზეინალოვი,   

სულეიმან ხალილოვი, ელხან მუფტიევი.  
სხდომას ესწრებოდა:    - მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 

მოადგილე ზაურ ტაბატაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ვუგარ 

მამედოვი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის უფროსი -ნინო ბერიძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი რუსუდან 

გადელია. 

პრესისა და ტელევიზიის წარმომადგენლები: ,,TV-მარნეული“-ს წარმომადგენლები. 
 

 

განსახილველი საკითხების დღის წესრიგი: 

 

 

1.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

2.  ააიპ ,,კულტურის ცერნტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 

3.  ააიპ ,,სკოლამდელი აღზრდის ცერნტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო 

განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

4.  ააიპ ,,სუფთა მარნეული“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 
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5.  ააიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის, საშტატო 

განრიგის, პროგრამების და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

6.  ააიპ ,,სპორტული სკოლა“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 

7.  შ.პ.ს. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

8.  შ.პ.ს. ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 

9.  შ.პ.ს. ,,მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს 2017 წლის 

ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

                            განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები: 

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე, ფრაქცია ,,ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ ითხოვა მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დროულად მოხდეს რეაგირება ბიუროზე დაყენებულ საკითხზე და 

ასევე ეთხოვოს ანალიზისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს უზრუნველყოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომების გაშუქება მუნიციპალიტეტის საიტის 

მეშვეობით. 

   

1. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვუგარ მამედოვმა 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი ,,მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.  

საკრებულოს თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N08. 26.01.2017 წ). 

2. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ,,კულტურის ცერნტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის 

შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N06. 26.01.2017 წ). 

3. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ,,სკოლამდელი აღზრდის ცერნტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო 

განრიგის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N07. 26.01.2017 წ). 

4. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. ,,სუფთა 

მარნეული“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის შესახებ. 
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საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N08. 26.01.2017 წ). 

5. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. 

,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის, საშტატო განრიგის, 

პროგრამების და სამოქმედო გეგმის შესახებ. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N09. 26.01.2017 წ). 

6. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. ,,სპორტული 

სკოლა“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N10. 26.01.2017 წ). 

7. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი შ.პ.ს ,,მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N11. 26.01.2017 წ). 

8. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მერვე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი შ.პ.ს ,,მარნეულის 

სოფწყალი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ  კენჭისყრაზე დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა 

ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N12. 26.01.2017 წ). 

9. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცხრე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი შ.პ.ს ,,მარნეულის 

ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო 

განრიგის შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული საწარმოს ხარჯთაღრიცხვისა და 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ წერილობით არაა შემოსული აღმასრულებელი ორგანო, 

გამოითქვა აზრი, რომ საკითხის განხილვა მოხდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უახლოეს 

საკრებულოს სხდომაზე, რასაც საკრებულოს წევრები დაეთანხმნენ. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მესამე 

სხდომა გამოაცხადა დახურულად. 

 

 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე:     ნაბი აბდულაევი 


