
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
საფინანსო–საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის  

 

ო ქ მ ი  N12 

 

 

ქ. მარტვილი                                                                                     2022 წლის 19 დეკემბერი 

 სხდომის დაწყების დრო   13:00 სთ 

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: 

1.ზურაბ მელიავა - კომისიის თავმჯდომარე 
2. ლევან სურმავა 
3. ნათია ბჟალავა 
4. ირაკლი დიხამინჯია 
5. მიხეილ ნაჭყებია 
6. ვლადიმერ დანელია 

დღის წესრიგი: 

1.მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის  კორექტირებული ბიუჯეტის   პროექტის 
განხილვის თაობაზე; 
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 
2.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, 
პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N40 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 



3.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე ამოცანათა შესასრულებლად 
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან 
გამონაკლისის დაშვებაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 
4. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა 
და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების 
რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“   მარტვილის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2021   
წლის   26   ნოემბრის    №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;   
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 
5.,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და 
საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა ფიჭური სატელეფონო მომსახურებით 
სარგებლობის ლიმიტის განსაზღვრისა და საწვავის გამოყოფის თაობაზე“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 თებერვლის №21 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ;    
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 
6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამხმარე ამოცანების 
შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის 
შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
/მომხსენებელი- ზურაბ მელიავა, საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე/ 
 

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული პირველი საკითხი- მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2023 
წლის  კორექტირებული ბიუჯეტის   პროექტის განხილვის თაობაზე. კომისიის 
თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ კორექტირებულ ვარიანტში გათვალისწინებული 
იყო საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნები. 

 
აზრი გამოთქვეს : ლევან სურმავამ, მიხეილ ნაჭყებიამ. 



     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1            

 

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეორე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 
სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. 

აზრი გამოთქვეს: ლევან სურმავამ, ვლადიმერ დანელიამ, მიხეილ ნაჭყებიამ. 

     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1            

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მესამე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
დამხმარე ამოცანათა შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით 



დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

აზრი გამოთქვეს: ლევან სურმავამ, ვლადიმერ დანელიამ, ნათია ბჟალავამ. 

     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1       

      

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეოთხე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის 
პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, 
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების თაობაზე“   მარტვილის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2021   
წლის   26   ნოემბრის    №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;   

აზრი გამოთქვეს: ლევან სურმავამ, ვლადიმერ დანელიამ, ირაკლი დიხამინჯია,  

     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  



თავი შეიკავა  – 1       

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეხუთე საკითხი - ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო 
მოსამსახურეთა ფიჭური სატელეფონო მომსახურებით სარგებლობის ლიმიტის 
განსაზღვრისა და საწვავის გამოყოფის თაობაზე“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 თებერვლის №21 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;    

აზრი გამოთქვეს: ვლადიმერ დანელიამ, მიხეილ ნაჭყებიამ.  

     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1       

• მომხსენებელმა ზურაბ მელიავამ კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეექვსე საკითხი - მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან 
გამონაკლისის დაშვებაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: ლევან სურმავამ, ნათია ჟალავამ, ვლადიმერ დანელიამ, მიხეილ 
ნაჭყებიამ.  

     გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 



მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1       

 

            ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი ამოწურულია და სხდომა 
დახურულად გამოცხადდა. 

 

   

სხდომის თავმჯდომარე                                             /ზ.მელიავა/ 

                                             

                                                                               19/12/2022 

 


