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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის 
 

   2014 წელი, 19 დეკემბერი 

       ქ. ოზურგეთი 

        15.00-17.00 საათი 
 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ე. გორდელაძე, გ. 

ჩავლეშვილი, შ. ართმელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: გ. კილაძე, ა. გოგოძე, 

ვ. ვადაჭკორია, შ. დოლიძე, ზ. გობრონიძე, მ. გოგოტიშვილი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: ი. 

დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, ლ. ნაცვალაძე, ნ. 

დობორჯგინიძე, დ. თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. 

იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, რ. 

სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, კ.გობრონიძე, ნ. 

კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. 

ჩხაიძე, ხ. წულაძე, ტ. მგელაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. 

მჟავანაძე,  მ. ბერიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის პირველი 

მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

მასმედიის და საზოგადოების წარმომადგენლები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 

საზოგადოებას, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 

გაიარა 40-მა) სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას; გააცნო წარმოდგენილი 

დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 40-ხმით. 

 

დღის წესრიგი 

 

46.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარემ მ.გოგოტიშვილმა 

გამოთქვა აზრი, რომ მუნიციპალიტეტიმა უმჯობესია შეიძინის ახალი მანქანები, ვიდრე 



მეორადი, რომელთა მომსახურება უფრო ძვირი დაუჯდება, საკრებულოს წევრმა ნ. 

კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ 100(ასი) ლარი მაინც გამოყოფილიყო თითოეულ 

ადმინისტრაციულ ერთეულზე ცენტრების საახალწლოდ მოსართვად. 

მუნიციპლაიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. 

მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ თუ საკრებულო მიიღებს გადაწყვეტილებას ფინანსური 

რეზერვები არსებობს. 

საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ და ბ. ღლონტმა გამოთქვეს აზრი ცენტრების 

მოსართავად შეეძინათ ფერადი ნათურები. 

საკრებულოს წევრის დ. თენიეშვილის აზრით კარგი იქნება თუ სკოლის 

ბავშვებსაც გაუკეთებს მცირე საჩუქარს მუნიციპალიტეტი. 

საკრებულო წევრმა ლ. საჯაიამ გამოთქვა აზრი, რომ საკრებულოს გამოეყო თანხა, 

ხოლო შემდეგ სპეციალურად შექმნილ ჯგუფს გადაეწყვიტა ორგანიზებული წესით რა 

შეეძინა მუნიციპალიტეტს.  

95.2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

 

47.3. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული და 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

 

96.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და 

გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

ამ საკითხის განხილვისას გამოითქვა აზრი, რომ მუნიციპალიტეტის გამგებლისა 

და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრაზე ცალკე 

მომზადდეს საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები. 

 



97.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და 

საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის 

გეგმის მიმოხილვის შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

აღნიშნული საკითხი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად იქნა 

მიღებული. 

 

98.7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40-ხმით 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ.კვერღელიძემ განაცხადა, რომ 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე იყო მანქანები, რომლებიც გასხვისდა. სრულიად 

უკანონოდ, ეს იყო მიზანამიმართული საბოტაჟი. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ რატომ გაახსენდა 

მაინცდამინც 9-თვის შემდეგ საკრებულოს მუნიციპალიტრეტის ბალანსზე არსებული 

ავტომანქანების გასხვისების კანონიერების მოკითხვა. 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის ა. ყაზაიშვილის აზრით 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების გასხვისების კანონიერება-

არაკანონიერების საკითხი განიხილება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის 

შემდეგ. 

5000 (ხუთი) ათასი ლარი დაემატოს შესყიდვების გეგმას საახალწლოდ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ცენტრების მოსართავად. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


