
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 

 

 

ქ.  გარდაბანი                                                                                                    2017 წლის 27 ივლისი  

 

1.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ 

2017 წლის ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ. 

                                                                                                       
                                                                                                      მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 
                                                                                                    თანამომხსენებელი ბესო მაისურაძე 
 
 

2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების 

განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 

                                                                                               მომხსენებელი ალექსანდრე მეხრიშვილი 

 

3. გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და 

სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და საკრებულოს აპარატის  

საშტატო  ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 

                                                                                                     მომხსენებელი ნატალია შპეტიშვილი 

 

4. „გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  საშტატო  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 

ივნისის N169 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 

                                                                                                

                                                                                             მომხსენებელი ალექსანდრე მეხრიშვილი 

 

 

5. „გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საშტატო  ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის N170 განკარგულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 

                                                                                                     მომხსენებელი ნატალია შპეტიშვილი 

 



6.  გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენის რობერტი კობლიაშვილისა 

და მწვრთნელის იმედა ფრეწუაშვილის  დაჯილდოების შესახებ. 

                                                                                                მომხსენებელი თეიმურაზ მამნიაშვილი 

 

 

 7.  გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენის ჯამბულ ვიბლიანისა და 

მწვრთნელის არსენა შოშიაშვილის  დაჯილდოების შესახებ. 

 

                                                                                             მომხსენებელი თეიმურაზ მამნიაშვილი 

 

 

8. გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენის დავით მერაბიშვილის 

დაჯილდოების შესახებ. 

                                                                                               მომხსენებელი თეიმურაზ მამნიაშვილი 

 

 

9. გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენის გიორგი კურტანიძესა და 

მწვრთნელის გურამ ცალუღელაშვილის  დაჯილდოების შესახებ. 

 

                                                                                                მომხსენებელი თეიმურაზ მამნიაშვილი 

 

 

10. გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენის გიორგი ბარბაქაძეს  

დაჯილდოების შესახებ. 

                                                                                      

                                                                                              მომხსენებელი თეიმურაზ მამნიაშვილი 

 

 

 

11. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ახალ სამგორში  მცხოვრები ბესიკი ბუთურიშვილისთვის დახმარების გაწევის 

შესახებ 

 

                                                                                              მომხსენებელი ოთარი გავაშელიშვილი 

 

 

12. შპს „რუსთავის წყალი“–სთვის, ქ. გარდაბანში ქეთევან წამებულის (ყოფილი კიროვის) 

ქუჩაზე ფ/პ ნაზიმ ისმაილოვის  კუთვნილი საყოფაცხოვრებო ობიექტის  (ს/კ N81.15.14.179) 

წყალმომარაგების ქსელზე მისაერთებლად საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  

თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                                                 
                                                                                                         მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 

 



 

13. შპს „რუსთავის წყალი“–სთვის, ქ. გარდაბანში ფ/პ აკიფ ალიევის  კუთვნილი 

საყოფაცხოვრებო ობიექტის  (ს/კ N81.15.11.180) წყალმომარაგების ქსელზე მისაერთებლად 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

                                                                                                      მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი  
 

 

14. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“, ქ. გარდაბანში  ბოტანიკის დასახლების მიმდებარე 

ტერიტორიაზე,  ფ/პ ელნარ გუმბატოვის  კუთვნილი ობიექტის  (ს/კ N81.15.05.323) გარე 

ელექტრომომარაგების მიზნით, ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

                                                                                                     მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 

 

15. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების 

(ყარაჯალარის მიწები) მიმდებარე ტერიტორიაზე,  ფ/პ სოფიო ჯოჯუას  კუთვნილი 

ობიექტის  (ს/კ N81.07.19.241) გარე ელექტრომომარაგების მიზნით, ელექტროგადამცემი 

ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

                                                                                                    მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 

 

 

16. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ კრწანისის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე,  ფ/პ ხათუნა ტაბატაძის  კუთვნილი ობიექტის  (ს/კ N81.04.03.692) 

გარე ელექტრომომარაგების მიზნით, ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

 

                                                                                                  მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 
 
17. შპს „რუსთავის წყალი“–სთვის, ქ. გარდაბანში ფ/პ ალი ჯავადოვის  კუთვნილი 

საყოფაცხოვრებო ობიექტის  (ს/კ N81.15.11.197) წყალმომარაგების ქსელზე მისაერთებლად 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

                                                                                                  მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 
 
 
18. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ მატრყოფის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე,  შპს „ოკუტ ფაშა“-ს კუთვნილი ობიექტის  (ს/კ N81.10.17.681) გარე 

ელექტრომომარაგების მიზნით, საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

 

                                                                                                  მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 



 

 

19.  სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის, სოფელ სართიჭალას 

მიმდებარე ტერიტორიაზე,  ფ/პ თამაზ საბანაძის  კუთვნილი ობიექტის  (ს/კ N81.12.16.362) 

გარე ელექტრომომარაგების მიზნით, ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის 

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე,  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 

                                                                                                     მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 

 

 

 

 20. მუხრან მარგიანისთვის, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლემშვანიერაში, 

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდგარი თერთმეტი ძირი გამხმარი ფშატის ხის 

მოჭრა – ტრანსპორტირებაზე ნებართვის გაცემის შესახებ 
 

                                                                                                       მომხსენებელი ბაკურ ზურაბიანი 
 

 

21. შპს „გარდაბანგანათების, კომუნალური განვითარებისა და კეთილმოწყობის 

სამსახურისთვის“ ქ. გარდაბანში თბილსრესის დასახლება, I კვ. V კორპუსის პირველ 

სადარბაზოსთან მდგარი ერთი ძირი ალვის ხის მოჭრასა და ტრანსპორტირებაზე ნებართვის 

გაცემის შესახებ 

 

                                                                                                           მომხსენებელი ბაკურ ზურაბიანი 
 

 

 

22. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და 

ხარჯების შესახებ ინფორმაციის შეფასების შესახებ. 

 

                                                                                                    მომხსენებელი გიორგი ავალიშვილი 

                                                                                                   თანამომხსენებელი ბესო მაისურაძე 
 
 

23. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ეკონომიკური განვითარებისა და 

მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში მიმდინარე წელს შესრულებული 

საქმიანობის შეფასების შესახებ.  

                                                                                                             მომხსენებელი ბაკურ ზურაბიანი 
                                                                                                           თანამომხსენებელი ნინო არჩვაძე 
 
 
 

 
 



                                                                                                   

 
 
 
 
 


