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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	34

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	ეკონომიკისა	და	ქონების
მართვის	საკითხთა	კომისიის	მიერ	2021	წელს	გაწეული	მუშაობის	შესახებ

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულომ	მოისმინა	ანგარიში,	წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	საკითხთა

კომისიის	მიერ	2021	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	მეორე	პუნქტის
„ი“	ქვეპუნქტის	შესაბამისად:

1.	 დამტკიცდეს	 ანგარიში	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
ეკონომიკისა	და	ქონების	მართვის	საკითხთა	კომისიის	მიერ	2021	წელს	გაწეული
მუშაობის	შესახებ.

2.	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ეკონომიკისა	 და	 ქონების
მართვის	 საკითხთა	 კომისიის	 მიერ	 2021	 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).

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 25  მარტის   №34  განკარგულების 

დანართი №1 

 

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 

მიერ 2021 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. 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.      

საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიამ 2021 წელს ჩაატარა 17 

სხდომა, სადაც განხილული იქნა 82 საკითხი. კერძოდ, 

 

29 იანვარი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 2. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ავთანდილ დვალიშვილს შორის 2019  წლის 19 

დეკემბერს გაფორმებულ N4  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული, 100 (ასი) ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერის გადაცემის შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

26 თებერვალი: 

1. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის  N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 



2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და გიორგი ჩირგაძეს შორის 2017  წლის 26 აპრილს 

გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი 

პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 

26 მარტი: 

1.   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების შესახებ. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის 

უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

3. შპს „ტელეკომ 1“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 

(ორი) წლის ვადით, გარე განათების ბოძების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის განთავსების მიზნით, 

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ 50 ერთეული 240 ლიტრიანი 

პლასტმასისა და 60 ერთეული 1100 ლიტრიანი გალვანიზირებული ფოლადის გამჭირვალე ბადიანი 

ნაგავშემკრები კონტეინერების გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2021 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების 

განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

 

28 აპრილი: 

1. ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031) 

პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული 803.3 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სარგებლობის უფლებით, 12 წლის ვადით, შპს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა 

„ოცნებისათვის“ გადაცემის შესახებ. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში №29.13.37.234 საკადასტრო კოდზე 

მდებარე შენობაში განთავსებული 14.2 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი)  სარგებლობის უფლებით,   

აუქციონის ფორმით,  იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.  

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების    სარგებლობის 

უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით-იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

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

(ხუთი) წლის ვადით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის განთავსების მიზნით,  გარე განათების  ბოძების   

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

28 მაისი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას - საიჯარო ქირის წლიური საფასურის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

2. ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრ „ჩვენი სახლისათვის“ (ს/კ 421268194), ქალაქ წყალტუბოში, 9 

აპრილის ქუჩის I შესახვევის, N2-ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N29.08.37.055) განთავსებული 164.8 კვ.მ. ფართის სარგებლობის 

უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 1 (ერთი) წლის ვადით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის 



ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე.  

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე,  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N29.07.32.290; საექიმო ამბულატორია) განთავსებული 

79.1 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების მიზნით, 

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

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

25 ივნისი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით   

სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის წერილი №48/4821172160; 21/06/2021). 

2. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის  N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

3.   „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

29 იანვრის N გ-49-49210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში მდებარე 1039 კვ.მ არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 29.04.36.063) სარგებლობის უფლებით, 

ელექტრონული აუქციონის  ფორმით,  პირობებით, 10 (ათი) წლის ვადით, იჯარის უფლებით, გარე 

ვაჭრობის რეგულირების მიზნით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის  

წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას  ქირის  საწყისი წლიური საფასურის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის წერილი №48-482115533, 

04/06/2021).  

6.  2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად, კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად წარსადგენი პროექტების განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ. 

 

9 ივლისი: 

1. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის ტრიფონ 

სულაკაძის სახელის მინიჭების შესახებ. 

 

30 ივლისი: 

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

საკუთრებაში არსებული,  მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 

36.6 კვ.მ. (საკ. კოდი N29.08.34.014.01.507)  ფართის  სარგებლობის უფლებით,   ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით,  იჯარით,  2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.  

2. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №27–ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული  შენობის (საკ.კოდი N 29.08.34.107) პირველ სართულზე  განთავსებული 

13.25 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის 



ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 

3.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით   

სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ. 

4.     წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის ტრიფონ 

სულაკაძის სახელის მინიჭების შესახებ. 

5.    „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

6.         „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

29 იანვრის N გ-49-49210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I–II კვარტალში 

გაწეული მუშაობის შესახებ.  

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და თამთა ცხადაძეს შორის 2016 წლის 31 მაისს 

გაფორმებული N10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფინანსური პირობების შემსუბუქების 

შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

10  აგვისტო: 

1. 2021 წლის 2 ოქტომბრის  მუნიციპალიტეტის  წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

და თვითმმართველი  ქალაქის/თვითმმართველი  თემის  მერის არჩევნებისათვის  წყალტუბოს  

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე საარჩევნო  სააგიტაციო მასალის განთავსების  რეგულირების 

შესახებ. 

2. 2021 წლის 2 ოქტომბრის  მუნიციპალიტეტის  წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

და თვითმმართველი  ქალაქის/თვითმმართველი  თემის მერის არჩევნებისათვის  წყალტუბოს  

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიისათვის (აგიტაცია) შენობა-ნაგებობების  

ნუსხის  განსაზღვრის შესახებ. 

3. წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  სოფელ გვიშტიბში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული  შენობის (საკ/კოდი #29.07.32.282) პირველ სართულზე 

განთავსებული 21,67 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) საბანკო მომსახურების  გაწევის მიზნით, ფიზიკურ 

პირზე ნათია ლიკლიკაძეზე სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით (ექვსი) 

თვის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 

 

27 აგვისტო: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 

მართვის  სამსახურის მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

  

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური 

საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

3. სს „სილქნეტი“–სათვის საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად, 2 (ორი) წლის ვადით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, გარე განათების ბოძების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 

კაბელის გატარების მიზნით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 



4. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

29 იანვრის N გ-49-49-210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

5. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

6. შპს „გეგუთის პოლიკლინიკის“ შენობაში (საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული 

თავისუფალი ფართების,  რუიზან  სამსონიასათვის (ერთი ოთახი, ფართი 22.12 კვ.მ)  და შალვა 

კილაძისათვის (ერთი ოთახი, ფართი 14.33 კვ.მ) სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

7. ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა პირველი შესახვევი, #4-ში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9725,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთის საკ. კოდი #29.08.37.210 სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით რაგბის მოედნისათვის ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების 

გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

 

24 სექტემბერი: 

1.       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წელსა და 

2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2. ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა N15-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საბავშვო ბაღი) საკ. კოდი N29.08.37.163 სარგებლობის 

უფლებით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების  გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

3. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

29 იანვრის N გ-49-49-210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

4. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

5.      წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „ორბიტა“-ს  შორის 2016  წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებულ N23 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

6. საქართველოს საპატრიარქოსათვის (ქუთაის-გაენათის ეპარქიის სასულიერო 

გიმნაზიისათვის) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის ფორმით,უსასყიდლო 

აღნაგობით, ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის მე-3 შესახვევის N12-ში მდებარე,  საკ.კოდით N 

29.08.34.144 რეგისტრირებული, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 10500 კვ.მ. 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაწილი 3517 კვ. მ. მიწის ფართის, სწავლის 

პროცესისათვის საჭირო ღია ტიპის სპორტული მოედნებისა და ინფრასტრუქტურული სხვა 

ობიექტის მოწყობის მიზნით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

7. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-სათვის წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების მიკროავტობუსის  FORD 

TRANSIT ძრავის მოცულობა -2,4, რეგისტრაციის ნომერი ZZ 123 BB, გამოშვების წელი 2005, 

რეგისტრაციის თარიღი 02/06/2017 წელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი WFOHXXTTFH5J29812 

საკუთრებაში  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე. 



8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანდრო ხარაბაძეს შორის 2020  წლის 22 სექტემბერს 

გაფორმებულ N2  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

9.      „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის  ტრიფონ  

სულაკაძის   სახელის მინიჭების შესახებ,’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

30 ივლისის   № გ-49.49212117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                      

10.    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის 2021 წლის მეოთხე კვარტლის  სამუშაო გეგმის შესახებ.    

 

30 სექტემბერი: 

1. ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ. 

 

26 ოქტომბერი: 

1. ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ მიერ 

2020 წელსა და 2021 წლის I-II-III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2.  „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N 
გ-49-49-210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
3.  „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N29.17.31.463)  განთავსებული 20.63 

კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის 

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

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N 29.10.37.366)  განთავსებული 108.29 კვ.მ.  ფართის 

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

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

მიცემის თაობაზე. 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N 29.05.37.233)  განთავსებული 77.08 

კვ.მ.  ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის 

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

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N 29.03.35.215)  განთავსებული 74.87 

კვ.მ.  ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის 

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

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

8. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა #25-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N 29.08.34.014.01.528)  განთავსებული 61.3 კვ.მ.  ფართის 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, 

არსებობის ვადით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

 

18 ნოემბერი: 



1.      არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრი“-სათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხინდრისთავში მდებარე 

უძრავი ქონების (ბიბლიოთეკის შენობა, საკ.კოდი N29.02.31.031)  სარგებლობის უფლებით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, არსებობის ვადით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 

შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 

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

წერეთლის ქუჩის  მიმდებარედ განთავსებული  5 (ხუთი) ერთეული ბოძის (ხაზოვანი ნაგებობა, 

საკ.კოდი N29.00.452) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით,   სარგებლობის უფლებით  გადაცემისას - საიჯარო ქირის წლიური საფასურის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

4. სს „მაგთიკომი“-სათვის  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, გარე განათების 

ბოძების (ხაზოვანი ნაგებობები) ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით,   სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

5. სს „სილქნეტი“–სათვის  საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად, 2 (ორი) წლის ვადით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის ქუჩაზე 

განთავსებული  7 (შვიდი) ერთეული გარე განათების ბოძის (ხაზოვანი ნაგებობა) საკ.კოდი #29.00.636 

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

6. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 

29 იანვრის N გ-49-49-210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

7. „წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის #გ-49-

49210295  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

8.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ. 

 

26 ნოემბერი: 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტერტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  

სამსახურის მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II-III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

 

23 დეკემბერი: 

1.     წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. 

2. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2022 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების 

ფონდის მიერ, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ. 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სათვის ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25-ში 

მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე 

განთავსებული 215.0 კვ.მ. ფართის (საკ.კოდი 29.08.34.014.01.508) სარგებლობის უფლებით, 

არსებობის ვადით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

4. შპს „დატაკომი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის 

უფლებით, 5 (ხუთი) წლის ვადით,  გარე განათების  ბოძების (ხაზოვანი ნაგებობები) ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 



5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის წესით,   იჯარის ფორმით,  სარგებლობის უფლებით,   გადაცემისას - საიჯარო ქირის 

წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.  

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის 2022 წლის პირველი კვარტლის  სამუშაო გეგმის შესახებ.    

 

28 დეკემბერი: 

1.     წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთში მდებარე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ყოფილი კლუბის შენობა) საკ. კოდი 

#29.13.31.006. არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და სოფიო ნუცუბიძეს  შორის 2021 წლის 26 ივლისს  

გაფორმებულ N1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

 

კომისიის სხდომებზე განხილული პროექტები 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, რაზედაც საკრებულოს მიერ მიღებულია 

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. 

 

 

 


