
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,  

საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის 

 

 

ო ქ მ ი  N5 

 

 

ქ. მარტვილი                                                                                       2022 წლის 21 ივნისი 

 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. გოჩა ჯიქია 

 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-გარე განათების ბოძების, შპს ,,მაგთიკომი“-
ისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, სარგებლობის უფლებით პირობით 
გაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ        
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         

2. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (არასასოფლო-
სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით: 5460 კვ.მ და მასზე განთავსებული 



N1;N2;N3N4 ნაგებობები  ს/კ: 41.09.40.494) მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრისთვის ს.ნ 235447628 
უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“; 

/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ         
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         

3. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ღონისძიებათა 2022-
2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

/მომხსენებელი- კახაბერ ჯგერენაია,  სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ        
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/                                                                                                         

4. ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის 
პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 27 მაისის N17 დადგენილებაზე სამართლებრივი შენიშვნის 
განხილვის 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 ტერიტორიაზე, 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-გარე განათების ბოძების, 
შპს ,,მაგთიკომი“-ისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, სარგებლობის 
უფლებით პირობით გაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

    აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, ირაკლი დიხამინჯიამ, მინდია გაბისონიამ. 

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  



თავი შეიკავა  – 0          

 

2.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეორე საკითხი   მარტვილის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ქონების (არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით: 
5460 კვ.მ და მასზე განთავსებული N1;N2;N3N4 ნაგებობები  ს/კ: 41.09.40.494) მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა 
ცენტრისთვის ს.ნ 235447628 უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) 
გადაცემის თაობაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ . 

 

აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, გოჩა ჯიქიამ.  

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0              

 

3.მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მესამე საკითხი მარტვილის მუნიციპალიტეტის გენდერული 
თანასწორობის ღონისძიებათა 2022-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ. 

        აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, ჯამბულ ხუროძემ, ირაკლი დიხამინჯიამ.  

 

          გადაწყვიტეს მიზანშეწონილად ჩაითვალოს აღნიშნული საკითხი განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 



კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0              

 

 4. მომხსენებელმა კახაბერ ჯგერენაიამ, კომისიის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული მეოთხე საკითხი  ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 მაისის N17 დადგენილებაზე 
სამართლებრივი შენიშვნის განხილვის თაობაზე.     

 

  აზრი გამოთქვეს: 

კახაბერ ჯგერენაიამ, ჯამბულ ხუროძემ, ირაკლი დიხამინჯიამ.  

 

 

     გადაწყვიტეს გათვალისწინებული იქნას და ხარვეზი გამოსწორდეს ,,მარტვილის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) 
უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 
მაისის N17 დადგენილებაზე სამართლებრივი შენიშვნის შესაბამისად. 

 

კომისიის თავმჯდომარემ  საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

კენჭისყრის შედეგი: 

მომხრე          –  5 

წინააღმდეგი  – 0  

თავი შეიკავა  – 0              

 

            ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია და სხდომა 
დახურულად გამოცხადდა. 



 

   
სხდომის თავმჯდომარე                                             /კ.ჯგერენაია/ 

 

                                                                                      21/06/2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


