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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	68

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	იურიდიულ	საკითხთა
კომისიის	მიერ	2022	წელს	გაწეული	მუშაობის	შესახებ

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულომ	მოისმინა	იურიდიულ	საკითხთა
კომისიის	ანგარიში	2022	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	 იურიდიულ

საკითხთა	კომისიის	ანგარიში	2022	წელს	გაწეული	მუშაობის	შესახებ.
2.	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 იურიდიულ	 საკითხთა	 კომისიის

მიერ	2022	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 

2023 წლის 31 მარტის  №68  განკარგულების 

დანართი №1 

                                                                                                                 

                                                                               ა ნ გ ა რ ი შ ი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა  კომისიის მიერ  

2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია შეიქმნა        

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის  N 122 განკარგულებით.  

კომისიაში გაწევრიანებულია 13 წევრი.  კომისია ხლემძღვანელობს ორგანული კანონით  

,,ადგილობრივი თვითმართველბის კოდექსით“, სხვა მოქმედი კანონებით, საკრებულოს 

რეგლამენტით და კომისიის დებულებით და მუშაობას წარმართავს სამუშაო გეგმის შესაბამისად. 

   იურიდიულ საკითხთა კომისია კოორდინირებულ მუშაობას ახორციელებს საკრებულოს  

კომისიებთან, მუნიციპალიტეტის მერიასთან და შესაბამის სამსახურებთან. კომისია თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს სამართლებრივი 

აქტების პროექტებს, დასკვნებს, წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს საკრებულოს 

ბიუროს. საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტითა და კომისიის დებულებით 

ახორციელებს მისთვის მინიჭებულ  უფლებამოსილებებს. 

       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიას 2022 წელს  

ჩატარებული აქვს 19 სხდომა. სხდომებზე განხილული და მომზადებული იქნა მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე გასატანი 77 საკითხი, შესაბამისი 

დასკვნებით,რაზედაც საკრებულოს მიერ იქნა მიღებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტები, 

განკარგულებები და დადგენილებები. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურდიულ სკითხთა კომისიის სხდომებზე 

განხილულ იყო შემდეგი საკითხები: 

 

27 იანვარი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N გ-49.49213376 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.                                                                                                       

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ( გარდა საკრებულოს 

თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ანაზღაურების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 სექტემბრის 

#62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                                      



3. არასამეწარმეო 9არაკომერციუალი) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე                                                                             

     

24 თებერვალი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                  

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში და ,,ცივი ტბის“ მიმდებარე 

ტერიტორიაზე სხვადასხვა ცერემონიალის გამართვასთან დაკავშირებული მომსახურების 

საფასურის დაწესების შესახებ 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე                                                                                                 

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

კულტურის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 

               

          25 თებერვალი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

11 მარტი 

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის 

ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 

მაისის N 39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ                                                                       

23 მარტი 

1. ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის 

განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 ოქტომბრის N 30 დადგენილებაში დამატების 

შეტანის თაობაზე                                                                                                    



2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

 

25 მარტი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 119 (გ. -49.49213376) 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                                       

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში წევრთა რაოდენობისა და 

პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2021 წლის 3 დეკემბრის N 121 (გ-49.49213378) განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე                                                                                                    

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობის წევრთა სიის დამტკიცების 

შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N 155 (გ-

49.49213638) განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე                                                                                                         

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციის წევრთა სიის დამტკიცების 

შესახებ 

                                                                         

20 აპრილი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიროტიული ზონირების შესახებ“ 2022 წლის 25 

თებერვლის N 5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

                                                           

29 აპრილი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის 

პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N126 (გ-49.492133713) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 



3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შორმითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 148 (N გ-49.49213631) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე                                                                                                               

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                                              

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

განხორციელების შესახებ. 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ ,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროგრამის 

- ,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ (UNJP) ფარგლებში ,,მეწარმეობის 

განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის განხორციელებისთვის 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის 

ოდენობით გრანტის მიღებისა და საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ                                                                                                                

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ  დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ                                                                                                                 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების 

შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

27 მაისი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ                                                                                                    

2.  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 

თაობაზე                                                                                                             



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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთში ცვლილების 

შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე 

                                                               

23 ივნისი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

2.  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 42 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                                      

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა 

აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“                                                                                                         

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების 

მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ                                                                                             

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ ,,გაეროს განვიტარების პროგრამის“ (UNDP) 

ერთობლივი პროგრამის - ,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ (UNJP)ფარგლებში 

,,ოჯახების სოციალუ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის“     პროგრამის 

განხორციელებისთვის 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით გრანტის მიღებისა და 

საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმბის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა (საკრებულოს 

თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე) მიერ სამსახურებრივი 

ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით გამოყენებისათვის 

საწვავი ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ 

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

                

 

                                 



28 ივლისი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბეჭდებზე უფლებამოსილებათა გამიჯვნის მიზნით“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 აგვისტოს N 36 137 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახე                                                                                          

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული განპირობებული და 

სამორიგეო ავტომობილებისათვის გამოყოფილი ყოველთვიური საწვავის ლიმიტის განსაზღვრის 

შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 აგვისტოს N 36 146 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 28 ნომებრის N 42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

5. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 49 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ                                                                                   

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ                                                                                            

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ წესდებაში ცვლილების შეტანისა და წესდების 

ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის თაობაზე.                                                                                         

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მამუკა სარარეიშვილის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ                                                                                                         

11. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N120 (გ-49.49213377) განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 



 

     9 აგვისტო 

1.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გელა ბურჯალიანის 

უფლებამოსილების ცნობის შესახებ  

 

       25 აგვისტო 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგნილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 126 (გ-49.492133713) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის 

პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 122 (გ-49.49213379) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ             

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციის წევრტა სიის დამტკიცების 

შესახებ““ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის  N 42   (გ-

49.492208413) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

5. ქალაქ წყალტუბოს ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

 

 

29 სექტემბერი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგნილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 



2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

3. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 

მიმდინარე წელს ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცნტრში“ 

განხორციელებული შესაბამისობის აუდიტის შედეგად მომზადებული შიდა აუდიტის შემოწმების 

ანგარიშისა და 2020 წელს ჩატრებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის შესაბამისობის აუდიტის შედეგად გაცემული რეკომენდაციების 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ. 

 

27 ოქტომბერი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და ,,გაეროს განვითარების პროგრამა 

საქართველოში (UNDP)“-ს შორის საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე                                                                                               

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო”-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 119 (გ-49.49213376) 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

 

28 ოქტომბერი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა”-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N 120 (გ-49.49213377) განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

4 ნოემბერი 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში წევრთა რაოდენობისა და 

პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტეს განსაზღვრის შესაქხებ“, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის #121 (გ-49.49213378) განკარგულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე                                                                                                                                                                                     

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 



3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 

7. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

21 ნოემბერი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, 

აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების პოზიციებზე 

დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N 28 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე                                                                                                                   

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

საბავშვო ბაღების გაერთიანები“-ს წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ“, ცვლილების 

შეტანის თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს ანაზღაურების 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

შესახებ 

    

 

 



26 დეკემბერი 

1. წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  წევრის  როინ როხვაძის   უფლებამოსილების 

შეწყვეტის შესახებ. 

2. ,, წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    კულტურის,      განათლების,   ტურიზმის,  

სპორტისა   და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ’’  წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2022  წლის   4 ნოემბრის    №139(გ-

49.49.223084)   განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების 

შესახებ.                                                        4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 

(გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების შესახებ’’   წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს    2015  წლის    25 სექტემბრის    №62   დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე. 

 

       წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია კანონმდებლობის 

შესაბამისად,  აგრძელებს მუშაობას მიმდინარე და სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ 

საკითხებზე.  საჭიროების შესაბამისად, კვლავ წარმოადგენს სათანადო ანგარიშს გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

 

 


