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               საქართველო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

             GEORGIA MARNEULI  MUNICIPALITY REPRESENTATIVE 

       BODY 
  

 

  

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის 

ო ქ მ ი  N4 

ქ. მარნეული                                                   17.02.2017 წელი 
 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

საკრებულოს წევრები: - ვალერი მეტრეველი, ამირან გიორგაძე, ვანო ბურნაძე, ნიკოლოზ 

გოგოჭური, კოტე ბოჭოიძე, რაფიკ მუსაევი, ვალი 

ისმაილოვი, აბიდ ოსმანოვი, რამიზ გიულმამედოვი, 

ისმაილ ბაირამოვი, ლევონ აკოპიანი, რუსტამ ფაშაევი, 

ბესიკ გუჯეჯიანი, არსენ ახვერდიანი, სულეიმან 

ხალილოვი, მაილ მიქიევი, რაფიკ ჯაფაროვი, აგილ ფაშაევი.          

არ ესწრებოდა:          -   ნაბი აბდულაევი, რიჩარდ გიგანი, ირაკლი ბურნაძე, გიორგი 

შუკაკიძე, ლერი მუმლაძე, ქამილ ალიევი, ზურაბ 

ჭონიაშვილი, ჯოშგუნ ზეინალოვი, რაგიმ ასკეროვი, გივი 

ქველაძე, აიდა ხაჩიკიანი, მამედ მამედოვი, მახირ 

იუსუბოვი, ელხან მუფტიევი, სადრადინ ტალიბოვი. 
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 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.  ა.ა.ი.პ. ,,კულტურის ცენტრი“-ს 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის 

დამტკიცების შესახებ. 

3.  ა.ა.ი.პ. ,,სპორტული სკოლა“-ის 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის და 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

4.  შ.პ.ს. ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის  

დამტკიცების შესახებ. 

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

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის და საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

6.  შ.პ.ს. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის 

დამტკიცების შესახებ. 
 
 



 2 

7. ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 3 თებერვლის N461-03 მოხსენებითი ბარათის 

განხილვის შესახებ. 

8.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 თებერვლის N03/1124 წერილის 

განხილვის შესახებ. 

9.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 24 იანვრის N251-03 მოხსენებითი 

ბარათის განხილვის შესახებ. 

10.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის საწვავისა და სასაუბრო ბარათების 

ლიმიტის დაწესების შესახებ. 

11. ქალაქ მარნეულში, ერეკლე მეორეს ქუჩა N2-ში მცხოვრები მაკა გელაშვილის განცხადების 

განხილვის შესახებ. 

12. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ,,კულტურის ცენტრი“-ს 2017 წლის 17 თებერვლის N18 

წერილის განხილვის შესახებ. 

13.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 

ნინო დეკანოიძის მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ. 

14. მარნეულის მუინიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის N34 

დადგენილებაში ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევებზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გამოყენებისა და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

15. მარნეულის მუინიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N03 დადგენილებაში 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

16. მარნეულის მუინიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N04 დადგენილებაში 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 

ოქტომბრის #31 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

17. მარნეულის მუინიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N05 დადგენილებაში 

,,ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

18. მარნეულის მუინიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 იანვრის N07 დადგენილებაში 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ. 

განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები: 

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.  
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საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N09. 

17.02.2017 წ). 

2-12. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე და მეთორმეტე საკითხებთან დაკავშირებით, 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ 

კოტე ბოჭოიძემ საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 27 

იანვრის N03/872 და 2017 წლის 17 თებერვლის N03/1707 წერილებით წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის გათვალისწინებით,  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

საფუძველზე დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ა.ა.ი.პ. მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ,,კულტურის ცერნტრი“-ს 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვისა და 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N15. 

17.02.2017 წ). 

3. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 27 იანვრის N03/871 

წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე, დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების 

პროექტი ა.ა.ი.პ. ,,სპორტული სკოლა“-ის 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და საშტატო 

განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N16. 

17.02.2017 წ). 

4. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 27 იანვრის N03/874 

წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების 

პროექტი შ.პ.ს ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის 

დამტკიცების შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N17. 

17.02.2017 წ). 

5. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 27 იანვრის N03/873 

წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე, დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების 

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

ხარჯთაღრიცხვისა და საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N13. 

17.02.2017 წ). 

6. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 17 თებერვლის 

N03/1704 წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე, დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების 

პროექტი შ.პ.ს ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“-ის 2017 წლის კორექტირებული 

ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ. 
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საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N18. 

17.02.2017 წ). 

7. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 თებერვლის N03/1122 

წერილით შემოსული დოკუმენტაციისა და  ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის 

პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 

თებერვლის N23 დადგენილების გათვალისწინებით, სთხოვა თანხმობა, რათა მოწონებული იქნეს 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობის მიერ შერჩეული პროექტები. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N19. 

17.02.2017 წ). 

8. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მერვე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 

თებერევლის N03/1124 წერილით შემოსული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, საქართველოს 

ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 16-ე მუხლის მე–2 ნაწილის „ა“ 

პუნქტის, 24–ე და 54-ე მუხლის, 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 54-ე და 61-ე მუხლების საფუძველზე, დასამტკიცებლად 

წარუდგინა განკარგულების პროექტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საწვავისა და 

სასაუბრო ბარათების ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N20. 

17.02.2017 წ). 

9. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცხრე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 25 იანვრის N03/767 

წერილით შემოსული, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალური 

უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 24 იანვრის N251-03 

მოხსენებითი ბარათის გათვალისწინებით, სთხოვა თანხმობა, რათა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელმა, შესაბამისი სამსახურების მონაწილეობით, უზრუნველყოს ერთჯერადად 500 ლარის 

გამოყოფა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენის გიორგი გუჯეჯიანისათვის, რომელიც 

ამჟამად გადის სპეციალურ წვრთნას, რათა ღირსეულად წარსდგეს სპორტულ შეჯიბრებებზე.  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N14. 

17.02.2017 წ). 

10. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეათე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, დასამტკიცებლად წარუდგინა განკარგულების პროექტი ,,მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის საწვავისა და სასაუბრო ბარათების ლიმიტის დაწესების 

შესახებ“. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N22. 

17.02.2017 წ). 
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11. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთერთმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ კოტე ბოჭოიძემ 

საკრებულოს წევრებს, გააცო ქალაქ მარნეულში, ერეკლე მეორეს ქუჩა N2-ში მცხოვრები მაკა 

გელაშვილის განცხადება, რომელიც ითხოვს შვილის, ანნა ბახტურიძის დასაფინანსებლად თანხის 

გამოყოფას. იმის გამო, რომ მარნეულის მუნიციპალლიტეტის საკრებულოს არ აქვს 

უფლებამოსილება იმსჯელოს თანხის გამოყოფის შესახებ, გამოითქვა წინადადება, რომ შემდგომი 

რეაგირებისათვის განცხადება გადაგზავნილი იქნეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, რაც 

მიღებული იქნა ცნობად. 

13. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეცამეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ  

საკრებულოს წევრებს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 თებერვლის N03/1123 

წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 1321-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ,ბ“ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის, 101-ე მუხლის მეორე პუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 54-ე და 61-ე მუხლების, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 

ივლისის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში 

ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ №319-ე დადგენილების საფუძველზე სთხოვა თანხმობა, რათა  

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა 

უწყვეტი სწავლების 2017 წლის წლიური სასწავლო გეგმა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია განკარგულება N21. 

17.02.2017 წ). 

14. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთოთხმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ  

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების 

გამოყენებისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, 

გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N12. 

17.02.2017 წ). 

 

15. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთხუთმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ  

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N13. 

17.02.2017 წ). 
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16. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთექვსმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის N31 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N11. 

17.02.2017 წ). 

17. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეჩვიდმეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმის, შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N10. 

17.02.2017 წ). 

18. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეთვრამეტე საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ 

საკრებულოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დადგენილების პროექტი „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ 

დამტკიცების თაობაზე“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 იანვრის №7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი მეტრეველმა  კენჭისყრაზე 

დააყენა აღნიშნული საკითხი, რაც მიღებული იქნა ერთხმად (მიღებულია დადგენილება N14. 

17.02.2017 წ).  

საკრებულოს თავმჯდომარემ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მეოთხე 

სხდომა გამოაცხადა დახურულად. 

 

 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი     ვალერი მეტრეველი 


