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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№39

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	ეკონომიკისა	და	ქონების
მართვის	საკითხთა	კომისიის	მიერ	2020	წელს	გაწეული	მუშაობის	შესახებ

წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 მოისმინა	 ეკონომიკისა	 და
ქონების	 მართვის	 საკითხთა	 კომისიის	 ანგარიში	 2020	 წელს	 გაწეული	 მუშაობის
შესახებ	(თან	ერთვის).

აღინიშნა,	 რომ	 წარმოდგენილი	 ანგარიში	 შესაბამისობაშია
კანონმდებლობასთან	 და	 სათანადო	 დებულებით	 გათვალისწინებულ
მოთხოვნებთან.

ზემოთ	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
`ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის~	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილისა	და
„წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების
შესახებ“	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 28	 ნოემბრის
N36	დადგენილებით	დამტკიცებული	რეგლამენტის	26–ე	მუხლის	მე–2	პუნქტის	„ი“
ქვეპუნქტის	შესაბამისად:
1.	 დამტკიცდეს	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ეკონომიკისა	 და

ქონების	 მართვის	 საკითხთა	 კომისიის	 ანგარიში	 2020	 წელს	 გაწეული
მუშაობის	შესახებ.

2.	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების
მართვის	 საკითხთა	 კომისიის	 მიერ	2020	 წელს	 გაწეული	 მუშაობა	 შეფასდეს
დადებითად.

3.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.
4.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონით	 დადგენილი	 წესით,	 მისი

გაცნობიდან	ერთი	თვის	ვადაში,	ქუთაისის	საქალაქო	სასამართლოში	(მის:	ქ.
ქუთაისი,	კუპრაძის	ქ.	№11).

პაატა	ახალაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



                                       

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 25 ივნისის №39  განკარგულების 

დანართი №1 

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 

მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს 

საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტითა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულებით განსაზღვრულ 

უფლებამოსილებათა განხორციელებას. კომისია შექმნილია საკრებულოში საკითხების წინასწარი 

მომზადების და გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის მიზნით.  

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

დამტკიცებულია 11 საკრებულოს წევრით: კომისიის თავმჯდომარე - მურმან შალამბერიძე; წევრები: 

შალვა ხარაბაძე, ზურაბ ფუთურიძე, ირაკლი გვანცელაძე, სერგო კირკიტაძე, ჯემალ ფანცხავა, ლევან 

მამაგეიშვილი, დავით ბანძელაძე, ავთანდილ მოწონელიძე, მამუკა საღარეიშვილი, თენგიზ 

გოგელია. კომისია მუშაობას წარმართავს სამუშაო გეგმის მიხედვით. ასევე, განიხილავს 

საკრებულოში შემოსულ რიგგარეშე საკითხებს. 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია კოორდინირებულ მუშაობას 

ახორციელებს საკრებულოს კომისიებთან, მუნიციპალიტეტის მერიასთან და შესაბამის 

სამსახურებთან. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საკრებულოს სხდომისთვის ამზადებს 

საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, დასკვნებს, წინადადებებს, რეკომენდაციებს და 

წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს. განიხილავს წერილებს, რის თაობაზეც, არსებული წესით, 

მოახსენებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებს. 

საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტითა და კომისიის დებულებით 

ახორციელებს მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.      

 

კომისიამ 2020 წელს ჩაატარა 19 სხდომა, სადაც განხილული იქნა 59 საკითხი. კერძოდ, 

 

31 იანვარი: 

1.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით 

სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
4. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 
დამტკიცების შესახებ. 



5. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

 

4 თებერვალი: 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ დაფუძნების, წესდების მიღების, საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

19 თებერვალი: 

1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

 

27 თებერვალი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის  

სამსახურის მიერ 2019 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების შესახებ. 

3.    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 

(საკ.კოდი 29.10.37.366) მეორე სართულზე განთავსებული  12.96 კვ.მ.  ფართის (ერთი ოთახი) 

სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, ერთი წლის ვადით, იჯარის უფლებით 

გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში 

მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ. კოდი 

№29.03.35.223) პირველ და  მეორე სართულზე განთავსებული  261.17 კვ.მ. ფართის სარგებლობის 

უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, არსებობის ვადით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5.   „ა(ა)იპ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირი“-სათვის 

წყალტუბოს ვეტერანთა ორგანიზაციის განსათავსებლად, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 

ინდ. მეწარმე „მურთაზ კანკაძისათვის“, „მუნიციპალური ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით გადაცემის შესახებ“ 2019 წლის 02 აპრილის №6 ხელშეკრულებით  გადაცემული, ქალაქ 

წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №27-ში მდებარე შენობის (საკ. კოდი №29.08.34.107)პირველ 

სართულზე განთავსებული 23.25 კვ.მ. ფართის ნაწილის, კერძოდ, 10.0 კვ.მ. ფართის გადაცემის 

შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული 

განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო 

წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

 

11 მარტი: 

1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და მოწონების შესახებ. 



2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა 

N27-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 57.82 კვ.მ. 

(ორი ოთახი N15 და N16) საოფისე ფართის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

27 მარტი:    

1.      წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური 

საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

 

29 აპრილი: 

1. ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე (საკ.კოდი N29.08.34.091) 

განთავსებული აუზების (შადრევნების) მოვლა-პატრონობის მიზნით, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო საერო სკოლა „ოცნებას“ შორის 2011 წლის 

18 მაისს გაფორმებულ N22 ხელშეკრულებასა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო 

სკოლა „ოცნებას“ შორის გაფორმებულ 2013 წლის 30 აგვისტოს N15 ხელშეკრულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

28 მაისი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანა ჩიქობავას შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებულ N9 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და სარდიონ ბენიძეს შორის 2019 წლის 1 ივლისს 

გაფორმებულ N3 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და თამთა ცხადაძეს შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებულ 

N10 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის N36 8 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

5. ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის (შეთანხმების) შესახებ. 

6.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2020-2023 

წლები) დამტკიცების შესახებ. 

 

25 ივნისი: 

1. 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად, კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად წარსადგენი პროექტის - ქალაქ წყალტუბოს ქუთაისის ქუჩის (ნაწილის) რეაბილიტაცია 

ბეტონის საფარით, განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

 

17 ივლისი: 



1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და მოწონების შესახებ.                                                                       

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 

31 იანვრის №36  7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

3. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის N36 8 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

4.  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული,  ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N39ა-ში მდებარე  შენობის 

(საკ.კოდი N29.08.37.069) პირველი სართულის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, 1(ერთი) წლის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში მდებარე,  მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული N29.11.36.301 საკადასტრო კოდზე განთავსებული შენობის 4 (ოთხი) 

ოთახის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ,   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

31 ივლისი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დღნორისაში მდებარე, მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული საექიმო ამბულატორიის (საკ.კოდი N29.02.34.089) სარგებლობის 

უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის 

ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითის ადმინისტრაციული შენობის (საკ.კოდი  

N29.16.32.402) პირველ სართულზე განთავსებული სამი ოთახის (საერთო ფართი 43.32 კვ.მ.) 

სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 

(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

3.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში მდებარე, მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული საექიმო ამბულატორიის შენობის (საკ.კოდი N29.01.35.288) ორი ოთახის 

სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 

(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

4. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და   მოწონების შესახებ. 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

6. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 
31 იანვრის №36  7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

7. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 იანვრის N36 8 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 



31  აგვისტო: 

1.    შპს „მაგთიკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 

(ორი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, 

9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე 15.0 ერთეული (საკ.კოდი N29.00.338), სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე 

11.0 ერთეული (საკ.კოდი N29.00.339) და წყალტუბო–სათაფლიის  საავტომობილო გზაზე მდებარე  

112.0 ერთეული  (საკ.კოდი N29.00.143)  ხაზოვანი ნაგებობა-გარე განათების კონსტრუქციების 

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 

12.8 კვ.მ.(საკ.კოდი N29.08.34.014.01.527)  ფართის სარგებლობის უფლებით,   აუქციონის ფორმით,  

იჯარით, სამეწარმეო საქმიანობისათვის, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.  

3. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 

14.9. კვ.მ.(საკ.კოდი N29.08.34.014.01.546)  ფართის სარგებლობის უფლებით,   აუქციონის ფორმით,  

იჯარით, სამეწარმეო საქმიანობისათვის, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 

13.8 კვ.მ.(საკ.კოდი N29.08.34.014.01.545)  ფართის სარგებლობის უფლებით,   აუქციონის ფორმით,  

იჯარით, სამეწარმეო საქმიანობისათვის, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური 

საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით 

სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ. 

7. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 

(ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  ქალაქ 

წყალტუბოში, რუსთაველისა და ხელოვნების ქუჩებზე მდებარე, 6 (ექვსი) ცალი გარე განათების  

ბოძის კონსტრუქციის (ს/კ 29.00.643) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

8. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 

(ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  ქალაქ 

წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩაზე მდებარე, 2 (ორი) ცალი გარე განათების ბოძის კონსტრუქციის (ს/კ 

29.00.644) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 225.0 კვ.მ. (საკ.კოდი 29.09.35. 499) ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. 

 

7 სექტემბერი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში მდებარე, მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საექიმო ამბულატორიის შენობაში (საკ.კოდი N29.13.37.234) განთავსებული 

187.6 კვ.მ. ფართის  სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 



25 სექტემბერი: 

1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 

31 ივლისის  N36/52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

26 ოქტომბერი: 

1. ქალაქ წყალტუბოში, გ.ტაბიძის ქუჩა N3ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

პირველ სართულზე განთავსებული 174.32 კვ.მ. ფართის (საკ.კოდი N 29.08.09.009.01.502), 

ინოვაციების ცენტრის მოწყობის მიზნით,  სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის 

განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

13 ნოემბერი: 

1.        წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2021 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის 

მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა დამოწონების შესახებ. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „ორბიტას“ შორის 2016  წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებულ N23 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

24 ნოემბერი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ. 

 

27 ნოემბერი: 

1. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 

(ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  ქალაქ 

წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ განთავსებული გარე განათების კონსტრუქციების 

(ელექტროგადამცემი ხაზი-ფაქტობრივი სიგრძე 100 მ. და ბოძი 5 ცალი; საკ.კოდი N29.00.452) 

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. შპს „მაგთიკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 

3 (სამი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

(გარე განათების კონსტრუქციების) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

3. წყალტუბოსმუნიციპალიტეტის მერიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ. 

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით,  სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური 

საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

5. შპს „საფეხბურთო კლუბ სამგურალისათვის“ (ს/კ 4212277175) სარგებლობის უფლებით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით, ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის 

ქუჩა N2-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა (საკ.კოდი N29.08.32.528) და რუსთაველის 

ქუჩისა და ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის მიმდებარედ განთავსებული, 4677 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი N29.08.32.532)  გადაცემის 

შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

25 დეკემბერი: 



1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემისას  

ყოველწლიური  საზღაურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

 

კომისიის სხდომებზე განხილული თითქმის ყველა პროექტი მომზადებულად იქნა 

მიჩნეული ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებზე განხილვისათვის. რიგ შემთხვევაში, სხდომაზე 

დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ 

წარმოდგენილი იქნა დამატებითი ინფორმაციები.  

 

ზემოთ განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით, საკრებულოს აპარატის იურიდიულ 

საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილებასთან ერთად მომზადებული 

სამართლებრივი აქტის პროექტები და სხდომაზე მიღებული კომისიის დასკვნები, გატანილი იქნა 

ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებზე განსახილველად და საკრებულოს მიერ მიღებული იქნა 

შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები. 

ამავე პერიოდში განხილული იქნა სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. რიგი წერილებისა 

განსახილველად გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტის მერიას და მიღებული გადაწყვეტილებების 

შესახებ ეცნობა განმცხადებლებს.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისია განაგრძობს მუშაობას კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

 

 

 


