
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,  

საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის 

 

 

ო ქ მ ი  N3 

 

 

ქ. მარტვილი                                                                                       2022 წლის 6 მაისი 

 სხდომის დაწყების დრო   13:00 სთ 

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: 

1.კახაბერ ჯგერენაია  მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,  

საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

2.მინდია გაბისონია 

3. ირაკლი დიხამინჯია 

4. ჯამბულ ხუროძე 

5. აკაკი ხუნწელია 

6. გოჩა ჯიქია 

7. მამუკა დანელია 

 

 

დღის წესრიგი: 

1.  „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 
№40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 



/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
2. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის 
№39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
 /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                     
3.  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 8 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
    /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
4.  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, 
ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის 
№53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
 /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                        
5.  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №52 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
 /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
6.  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, 
სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 8 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ        
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
7.  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის 
№59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
  /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ     
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ;  



/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ    
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         
9. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №56 დადგენილების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 
  /მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ      
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 

 
1.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული პირველი 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 №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, მამუკა დანელიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 2 

 

2.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეორე საკითხი ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 4 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, გოჩა ჯიქიამ, მამუკა დანელიამ. 



გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 2 

 

3.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მესამე საკითხი:  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №49 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე;  

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, მინდია გაბისონიამ, ჯამბულ ხუროძემ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0 

 

4. მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეოთხე საკითხი:  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 8 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

აზრი გამოთქვეს: 

ირაკლი დიხამინჯიამ, აკაკი ხუნწელიამ, გოჩა ჯიქია. 



გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1 

 

5.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეხუთე საკითხი:  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 8 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, მინდია გაბისონიამ, გოჩა ჯიქიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 1 

6.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეექვსე საკითხი:  „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე; 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, 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 

 

7.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეშვიდე საკითხი: „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, მინდია გაბისონიამ, ჯამბულ ხუროძემ,აკაკი ხუნწელიამ. 

გადაწყვიტეს: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა საქმეების სამსახურში შეიქმნას 2 განყოფილება: 

-ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და გენდერული თანასწორობის 
განყოფილება; 

-ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0 

 



8.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მერვე საკითხი: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;  

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, მინდია გაბისონიამ, გოჩა ჯიქიამ, აკაკი ხუნწელიამ, მამუკა 
დანელიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  7 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0 

 

9.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეცხრე საკითხი:,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №56 დადგენილების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 

გოჩა ჯიქიამ, აკაკი ხუნწელიამ, ირაკლი დიხამინჯიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 1 

თავი შეიკავა  – 0 

 



ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია და სხდომა დახურულად 
გამოცხადდა. 

 

   

სხდომის თავმჯდომარე                                             /კ.ჯგერენაია/ 

სხდომის მდივანი                                                       /მ.გაბისონია/  

                                                                             06/05/2022 
 
 
 
 
 
 

 


