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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე გასვლითი სხდომის 
 

   2014 წელი, 25 დეკემბერი 

       დაბა ურეკი 

        12.00-14.00 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, ტ. აროშიძე. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ა. 

გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, შ. დოლიძე, ზ. გობრონიძე. 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, კ.გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. 

მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. 

სიჭინავა, დ. მჟავანაძე,  მ. ბერიძე, დ. სიხარულიძე. 

 სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორის მოავლეობის 

შემსრულებელი ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტებში ქეთევნ მოისწრაფიშვილი. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები; მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, მასმედიის და საზოგადოების 

წარმომადგენლები.  

სხდომის გახსანამდე საკრებულოს წევრებსა და საზოგადოებას მიესალმა და 

დამდეგი ახალი წელი მიულოცა ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორის მოვალეობის 

შემსრულებელმა ქეთევან მოისწრაფიშვილმა. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 

საზოგადეობას, მიულოცა დამდეგი ახალი წელი, ინფორმაცია მოაწოდა ქვორუმზე (43 

დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 38-მა სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 

მუშაობას). დღის წესრიგის გაცნობამდე საკრებულოს წევრის დ. მჟავანაძის 

წინადადაებით შეკრებილმა საზოგადოებამ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო 

უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ხსოვნას. 

შემდეგ გააცნო დღის წესრიგი, რომელის დამტკიცებამდე საკრებულოს საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის გელა ჩავლეშვილის წინადადებით სხდომის 

დღის წესრიგს დაემატა ერთი საკითხი: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორცილების შესახებ“. 

ამ დამატებით 38 ხმით დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი.   



 

დღის წესრიგი 

 
48.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

საკითხების განხლივის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ 

მოკლედ ილაპარაკა მუნიციპალიტეტისათვის ბიუჯეტის მიღების მნიშვნელობაზე, მის 

პრიორიტეტებზე, შემდეგ დაიწყო საკითხების განხილვა. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი მ. ჭანუყვაძე მიესალამა საკრებულოს წევრებს და 

შეკრებილ საზოგადოებას, მიულოცა დამდეგი ახალი წელი, წარმატებები უსურვა 

საქმიანობაში სახელმწიფო  რწმუნებულ-გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელს 

ქეთევან მოისწრაფიშვილს. განაცხადა, რომ კურორტი ურეკი არის მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკის განვითარების საფუძველი, მუნიციპალიტეტის შემდგომი განვითარების 

საქმეში წვლილი უნდა შეიტანოს თითოეულმა საჯარო მოსამსახურემ. ბიუჯეტი, 

რომელიც უნდა დამტკიცდეს ორიენტირებულია მოსახლეობის სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. 2015 წელი განსაკუთრებული იქნება 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, უნდა შემცირდეს სოცილაურად 

შეჭირვებულთა რიცხვი, აუცილებელია ზღვისა და მთის კურორტის 

ინფარსტრუქტურულად დაკავშირება, ტურიზმის განვითარება, ყოველი მომდევნო 

წელი წინაზე უკეთესი უნდა იყოს. 

საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას ასევე დამდეგი ახალი წელი 

მიულოცა და წარმატებები უსურვა საქმიანობაში სახელმწიფო რწმუნებულ-

გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელს ქეთევან მოისწრაფიშვილს საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ. განაცხადა, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის 

მიღება მოხდა მოსახლეობის მაღალი ჩართულობით, ბიუჯეტში უნდა ჩანდეს 

ნებისმიერი თანხა სად იხარჯება,  ესაა პროგრამული ბიუჯეტის ძირითადი მოთხოვნა. 

ბიუჯეტის დაგეგმვმისას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 

მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ-ების მიერ მათთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული 

თანხების ხარჯვის მიზნობრიობას, მათი პროგრამების, პროექტების წინასწარ 

განხილვას. აქტიურად იმუშავა საკრებულოსთან არსებულმა საზოგადოებრივმა 

დარბაზმა. 

ბინათმოსარგებლეთა ამხანაგობების შექმნისა და ორგანიზების შემდეგ 

მოგვარდება მათი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების საკითხი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012-2013 წლების საქმიანობაზე შემოსულია 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წინასწარი დასკვნა, სადაც გამოკვეთილია 500 ათასი 

ლარის არამიზნობრივად დახარჯვა, დეფიციტური ბიუჯეტისთვის ეს დიდი თანხაა, 

შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა უნდა აგონ პასუხი. 2015 წლის ბიუჯეტი 

შედარებით უკეთესია ვიდრე წინა წლების, მაგრამ არა იდეალური. კონკურსმა და 

ატესტაციამ გამოავლინა პროფესიონალიზმის და კომპეტენტურობის, განათლების 

დონის ამაღლების აუცილებლობა. 

დაბა ურეკის მცხოვრებმა გელა ბეკოშვილმა შეკითხვა დაუსვა მომხსენებელს - 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს გ. მამაკაიშვილს, 2015 

წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თუ არა თანხა სტიქიის შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისათვის - მას 2014 წლის  23 ნოემბრის 



სტიქიამ დაუზიანა საცხოვრებელი სახლის სახურავი, რომელიც დღესაც აღუდგენელია. 

განუმარტეს, რომ 2015 წლის იანვრის თვეში გადაწყდება ეს პრობლემა. 

დაბა ურეკის საჯარო სკოლის დირექტორმა  გ. მაღლაკელიძემ ილაპარაკა საჯარო 

სკოლაში მიმდინარე ერთობლივ პროექტზე და განავითარა აზრი ამ პროექტის 

მუნიციპალიტეტის სხვა საჯარო სკოლებშიც განხორცილებაზე. 

დაბა ურეკის მცხოვრებმა მანანა ჩუბინიძემ ითხოვა მძიმე ავადმყოფი მეუღლის  

სამედიცინო გამოკვლევისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. მიეცა 

განმარტება, რომ განცხადებით შემოვიდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და გაეწევა 

დახმარება. 

საკრებულოს წევრმა დ. მჟავანაძემ შეკითხვით მიმართა მომხსენებელს - გ. 

მამაკაიშვილს, საკრებულოს იმ წევრების (თანამდებობის პირების) მოვალობების  

შესრულებისათვის გათვალისწინებული თანხები, რომლებზედაც საკრებულოს 

გადაწყვეტილებით, საკუთარი ნებით უარი თქვეს - გადაირიცხა თუ არა ამავე 

ბიუჯეტის სოციალური დახმარების მუხლში. 

მიეცა განმარტება, რომ ეს თანხები გადაირიცხა  იმ სხვადასხვა მუხლებში, სადაც 

შეიქმნა თანხების დეფიციტი. 

 

49.2. „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 

 

99.3. 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: ა. გირკელიძე 

 

100.4 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორცილების შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

 

საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და 

საზოგადოებას მიულოცა 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება და სხდომა დახურულად 

გამოცხადდა. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


