
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,  

საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის 

 

 

ო ქ მ ი  N4 

 

 

ქ. მარტვილი                                                                                       2022 წლის 23 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. გიორგი ჯიჯელავა 

 

 

დღის წესრიგი: 

1.მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N39 
დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე; 
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ     
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/            
2. „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №12 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 



/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ     
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/            
3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის 
პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“; 
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ     
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/            
4. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, არასასოფლო 
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ს.კ: 41.06.31.307 ნაკვეთზე განთავსებული N 1 
ნაგებობიდან , ერთი ოთახის 30 კვ.მ ფართის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის 
ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნულ ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის ( 23000 ლარი ) 5% 
ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ; 
/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ     
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/            
5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების პირველი 
კვარტლის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე. /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 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 4 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შტანის თაობაზე. 

  

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, გიორგი ჯიჯელავამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  



თავი შეიკავა  – 0 

 

2.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეორე საკითხი „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 
წლის 26 ნოემბრის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, ირაკლი დიხამინჯიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0 

 

3.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მესამე საკითხი მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“. 

აზრი გამოთქვეს: 

მინდია გაბისონიამ, გიორგი ჯიჯელავამ, 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 საკუთრებაში 
არსებულ, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ს.კ: 41.06.31.307 ნაკვეთზე 
განთავსებული N 1 ნაგებობიდან , ერთი ოთახის 30 კვ.მ ფართის, ქირის საწყისი 
წლიური საფასურის ოდენობად, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნით წარმოდგენილი თანხის ( 23000 ლარი ) 5% 
ოდენობით განსაზღვრაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0 

 

5. მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეხუთე საკითხი მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე. 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, აკაკი ხუნწელიამ, ირაკლი დიხამინჯიამ, მინდია გაბისონიამ. 

გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  6 

წინააღმდეგი  – 0  



თავი შეიკავა  – 0 

 

ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია და სხდომა დახურულად 
გამოცხადდა. 

 

   

სხდომის თავმჯდომარე                                             /კ.ჯგერენაია/ 

 

                                                                                      23/05/2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


