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Tavmjdomareobdnen _ daviT darCia – ozurgeTis municipalitetis 

                sakrebulos Tavmjdomare  

 
 
      eswrebodnen:  municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris moadgile –

d. kverReliZe, municipalitetis mudmivmoqmed komisiaთa 
Tavmjdomareebi: l. sajaia, e. gordelaZe, g. CavleSvili, 

t. aroSiZe, S. arTmelaZe; fraqცiaTa Tavmjdomareebi: მ. 
gogotiSvili, z. gobroniZe, g. kilaZe, av. xinTibiZe, k. 
gobroniZe, al. gogoZe; municipalitetis sakrebulos 
wevrebi: vl. vadaWkoria, m. CxaiZe, T. burWulaZe, n. 

uruSaZe, l. nacvalaZe, S. doliZe, r. gabaiZe, გ. koCaliZe, 
i. mamalaZe, p. kiRuraZe, b. Rlonti, r. skamkoCaiSvili, l. 
kilaZe, g. mesxiZe, vl. CavleSvili, d. sixaruliZe, i. 
CxaiZe, x. wulaZe, l. siWinava, d. mJavanaZe, m. beriZe.  

 municipalitetis gamgebeli merab WanuyvaZe; 
 municipalitetis gamgeblis pirveli moadgile arCil 

yazaiSvili; 
 municipalitetis sakrebulosa da gamgeobis 

pasuxismgebeli muSakebi, arasamTavrobo organizaciebis, 
masmediisa da sazogadoebis warmomadgenlebi 

     
 
  sxdomis Tavmjdomare d. darCia miesalma sakrebulos wevrebsa da 

damswre sazogadoebas, gaacno sakrebulos wეvrTa registraciis Sedegebi, 

kerZod 43 _ deputatidan registracia gaiara 36-ma, ganacxada rom, 
sakrebulo uflebamosilia Seudges muSaobas da sxdoma gaxsnilad 
gamocxadda. 
 sakrebulos wevrebsa da damswre sazogadoebas gaacno warmodgenili 
dRis wesrigi, gamovida iniciativiT, rom 24- e sakiTxi ganexilaT biujetis 
proeqtis ganxilvis Semdeg _ meored, am cvlilebiT sakrebulos wevrebma 
erTxmad – 34 xmiT daamtkices sxdomis dRis wesrigi.  
 sakiTxebis ganxilvis dawyebamde sofel makvaneTis  maJoritarma 
deputatma nugzar kalandariSvilma gamoTqva azri, rom momxseneblisaTvis 
darbazSi daedgaT mikrofoni. 
 sakrebulos wevrma l. nacvalaZem ganacxada, rom yvela axlad 
daniSnul Tanamdebobis pirs unda moeTxovos janmrTelobisa da 
narkologiuri cnobebi; amasTan gaaprotesta darbazSi misi ganTavsebis 
adgili.   

  



დღის წესრიგი 
 

1.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

 მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე  მიესალმა საკრებულოს, 

განაცხადა, რომ ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტის ძირითადი დოკუმენტია, იმედია 

საკრებულო მხარს დაუჭერს და დაამტკიცებს წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტს; 

შემდეგ საკრებულოსათვის პროექტის დეტალურად გაცნობისათვის სიტყვა მიეცა 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს გია მამაკაიშვილს. 

გია მამაკაიშვილმა  წინასწარ გადაუხადა მადლობა საკრებულოს წევრებს 

მომავალი ერთობლივი  მუშაობისთვის და განაცხადა, რომ ბიუჯეტის პროექტი უკვე 

გადაგზავნილია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ექსპერტიზისათვის, იგი ვერ 

იქნება იდეალური, დასახვეწია, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისათვის, 

გადაუდებელი ხარჯების დაფინანსებისათვის აუცილებელია მისი დამტკიცება. 

მუნიციპალიტეტისა და, შესაბამისად, ბიუჯეტის გაყოფის გამო პირველ თვეებში 

შეიძლება შეიქმნას დაფინანსებაში პრობლემები, რაც კიდევ უფრო გაართულა საჯარო 

მოსამსახურეებზე კომპენსაციების გაცემამ, მაგრამ იმედია, რომ საკუთარი 

შესაძლებლობებით მიაღწევენ ბიუჯეტში საჭირო თანხების მობილიზებას და მხოლოდ 

უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავენ საქართველოს მთვავრობას ფინანსური 

დახმარებისათვის. 

საკრებულოს მოახსენა იმის თაობაზეც, რომ თბილისის მერიის შემდეგ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იქნება რესპუბლიკაში პირველი, სადაც მოხდება 

სრული სერვერული კომპიუტერიზაცია, გაადვილდება საკრებულოსა და გამგეობის 

საქმიანობა, კავშირი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან იქნება ელექტრონული,  უფრო 

გამჭვირვალე და ეფექტური, ილაპარაკა საჯარო მოსამსახურეებისათვის 

თანამდებობრივი სარგოს გაზრდასა და პრემიების შემცირებაზე; დეპუტატების 

უფლებამოსილების განსახორციელებელი ხარჯების კანონშესაბამისად გაცემაზე და 

სხვა. 

საკრებულოს წევრმა ნუგზარ ურუშაძემ შეკითხვა დაუსვა გ. მამაკაიშვილს - 

როგორ უნდა გაირკვეს ვის ეკუთვნის პრემია?  

მომხსენებელმა განმარტა, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებაში 

ჩადებულია საჯარო მოსამსახურის საქმიანობის შეფასების სისტემა, რომლის 

საფუძველზეც მოხდება პრემიების გაცემა. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ ბიუჯეტი გაიყო ორად და 

პრობლემები შეიქმნა, წარმოსადგენია რა მოხდებოდა მუნიციპალიტეტი ექვსად რომ 

გაყოფილიყო. მოუწოდა საკრებულოს წევრებს, რომ ნუ იქნებიან ზედმეტად 

კრიტიკულნი წარმოდგენილი ბიუჯეტის მიმართ, წინა საკრებულოში პრემიებს იღებდა 

ერთი და იგივე პრივილეგირებული მოსამსახურეები ძირითადად უსაქმურობისათვის. 

საკრებულოს წევრ ნ. კალანდარიშვილის აზრით პრემიების გაცემაზე ლაპარაკი 

უნდა იყოს წლის ბოლოს, თუკი შესაბამისი თანხები დარჩება. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარემ გ. ჩავლეშვილმა მოკლედ მიმოიხილა ბიუჯეტის პროექტი, განაცხადა, 

რომ წარმოდგენილი პროექტი უნდა დამტკიცდეს, ამასთანავე უნდა დაიწყოს მუშაობა 



მასში ცვლილების განხორციელებაზე.  ბიუჯეტის გაყოფის გამო შეიქმნა პრობლემები, 

საჭიროა მიზანმიმართული მუშაობა საკუთარი შემოსავლების გაზრდისათვის, თუ 

სახელფასო დეფიციტს - 92 ათასი ლარი და დეპუტატების უფლებამოსილების 

განხორცილების ხარჯებს - 42 ათასი ლარი, აღმასრულებელი მობილიზაციას 

გაუკეთებს საბიუჯეტო წელს მთავრობიდან დამატებითი ფინანსური დახმარების 

გარეშე დავასრულებთ. 

სოფელ ნატანების მაჟორიტარმა დეპუტატმა დ. სიხარულიძემ გამოთქვა აზრი, 

რომ თემების მუნიციპალიტეტი ტერიტორიულად გაცილებით დიდია, ამიტომ 

სოფლებში გამგებლის თითო წარმომადგენლით სიტუაციის მართვა შეუძლებელია. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ განაცხადა, რომ ეს პრობლემა თითქმის 

ყველა დიდ სოფელში - ადმინისტრაციულ ერთვეულშია და გამგეობასთან ერთად 

მუშაობენ პრობლემის მოგვარებისათვის. 

 მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ იცის 

პრობლემის თაობაზე, პრობლემა საქართველოს თემების მუნიციპალიტეტებში 

ყველგანაა, კანონმდებლობა არ გვაძლევს შტატების გაზრდის საშუალებას, მაშინ უნდა 

დაიყოს ადმინისტრაციული ერთეულები, 28-ის ნაცვლად გახდება 74, ეს კი 

მოსამსახურეთა რიცხოვნობას იმდენად გაზრდის, რომ კანონმდებლობით 

გათვალისცინებულ ქვოტას გადააჭარბებს, არსებობს მეორე ვარიანტიც, შემცირდეს 

უშუალოდ გამგეობის სამსახურების საჯარო მოსამსახურეები, რაც არაეფექტურს 

გახდის მის მუშაობას; მისი აზრით მოსალოდნელია მთავრობამაც შეცვალოს 

გადაწყვეტულება და გაზარდოს ქვოტა. 

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარემ ეროდი  გორდელაძემ  განაცხადა, რომ წარმოდგენილი ბიუჯეტის 

პროექტი უნდა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისათვის; მომავალში 

ალბათ სიტუაცია გაუმჯობესდება. 

საკრებულოს წევრმა ავთანდილ ხინთიბიძემ განაცხადა, რომ მათი ფრაქცია მხარს 

უჭერს წარმოდგენილ პროექტს. 

საკრებულოს წევრმა ლელა ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი - ჩამოყვანილ იქნეს 

ადგილზე მთავრობის წარმომადგენელი და განმარტოს, როგორ შეძლებს 

ორიათასკომლიანი სოფლის გამგებლის ერთი წარმომადგენლით მართვას. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ 

საკრებულოსთან ერთობლივი მუშაობით გამონახავენ პრობლემის გადაჭრის გზებს. 

საკრებულოს წევრმა ზაზა გობრონიძემ გააკეთა განცხადება, რომ მათი ფრაქციაც 

უჭერს მხარს ბიუჯეტის პროექტს; გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხალხის დაპირება 

თუ არ შესრულდა პრობლემური გახდება მოახლოებული 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი კვერღელიძე მიესალმა 

საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას და განაცხადა, რომ მიესალმება 

საკრებულოსა და გამგეობის რეალური თანამშრომლობას, 12 აგვისტოს 

აღამასრულებელთან ერთად დეტალურად იქნა განხილული ბიუჯეტის პროექტი, ეს 

ბიუჯეტი გაკეთებულია წინა საკრებულოს მიერ, რომელიც სხვა პრიორიტეტებით 

საქმიანობდა, დღეისათვის კი პრიორიტეტულია ხალხის ინტერესების სამსახური. უნდა 

დამტკიცდეს წარმოდგენილი პროექტი და დღეიდანვე უნდა დაიწყოს ზრუნვა მასში 

რეალური ცვლილებების განხორციელებისა და, მეტიც, 2015 წლის ბიუჯეტის 

ფორმირებისათვის. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტს ისევე უნდა გაფრთხილება, როგორც 

ოჯახის ბიუჯეტს. რაც შეეხება პრემიებს, საჯარო მოსამსახურეებმა უნდა დაანახონ 

მოსახლეობას, რომ ღირსნი არიან დაჯილდოების. საკრებულო არის თემთა საკრებულო 

და უნდა ემსახუროს სოფელსა და ხალხს. 



ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა 36 ხმით. 
 

2.14. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ე. გორდელაძემ განაცხადა, რომ 

პრობლემურია სოფლების ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დარჩენილი თანხების 

კანონიერად განკარგვა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ - დ. კვერღელიძემ განმარტა, რომ 

შესყიდვის გეგმაში წარმოდგენილი ციფრები სავარაუდოა, ისინი რეალური 

მოთხოვნილების შესაბამისად იცვლებიან. 

მიღებულ იქნა 36 ხმით.  
 

3.15. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ ; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: გელა ჩავლეშვილი  

 განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

 4.16. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: გელა ჩავლეშვილი  

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

 აღნიშნული საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრებმა, დასახელებულების 

გარდა, დამატებით გამოთქვეს კომისიაში მოშაობის სურვილი. საბოლოოდ, 

პერსონალური კენჭისყრით 36-36 ხმით დამტკიცდა 10 კაციანი შემადგენლობა: 1. 

ვლადიმერ ვადაჭკორია, 2. მურად ჩხაიძე, 3. ინგა დუმბაძე, 4. მიხეილ გოგოტიშვილი, 5. 

გურამ კოჩალიძე, 6. ალექსანდრე გოგოძე, 7. თეიმურაზ ბურჭულაძე, 8. ლელა 

ნაცვალაძე, 9. ავთანდილ ხინთიბიძე, 10. ლალი სიჭინავა. 
 

5.17. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული 

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;  

 მომხს: დავით დარჩია 



 თანამომხს: ტარიელ აროშიძე  

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

 6.18. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული 

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ტარიელ აროშიძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 36 ხმით 

 

კომისიის შემადგენლობის დასახელებისას საკრებულოს წევრებმა დამატებით 

გამოთქვეს მასში მოშაობის სურვილი. საბოლოოდ, პერსონალური კენჭისყრით 36-36 

ხმით დამტკიცდა შემდეგი შემადგენლობა: 1. ვახტანგ ნიჟარაძე, 2. ტიტე მგელაძე, 3. 

გენადი მესხიძე, 4. ხვიჩა წულაძე, 5. შალვა დოლიძე, 6. მიხეილ გოგოტიშვილი, 7. 

დავით სიხარულიძე, 8. ილო მამალაძე, 9. კახაბერ გობრონიძე, 10. რესან გაბაიძე, 11. 

როზეტა სკამკოჩაიშვილი, 12. გურამ კოჩალიძე, 13. ბონდო ღლონტი, 14. მერაბ ბერიძე, 

15. ნუგზარ ურუშაძე, 16. ვლადიმერ ჩავლეშვილი. 

 

7.19. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალური საკითხთა 

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ლელა საჯაია 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 31 ხმით 

 

 8.20. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის და სოციალური საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ლელა საჯაია 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 31 ხმით 

 

ამ კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცებისას რამდენიმე 

საკრებულოს წევრმა გამოთქვა სურვილი კომისიაში მუშაობისა; 31-31-ხმით  

პერსონალური კენჭისყრით დამტკიცდა შემდეგი შემადგენლობა: 1. ვლადიმერ 

ვადაჭკორია, 2. ბონდო ღლონტი, 3. როზეტა სკამკოჩაიშვილი, 4. ბიძინა გობრონიძე, 5. 

ლევან კილაძე, 6. გოჩა კილაძე, 7. ლალი სიჭინავა, 8. ტიტე მგელაძე, 9. პაატა 

მანჯგალაძე, 10. ზაზა გობრონიძე, 11. ლელა ნაცვალაძე, 12. შალვა დოლიძე. 

 



გამოცხადდა ერთსაათიანი შესვენება. 
 

9.21. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: შოთა ართმელაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 31 ხმით 

 

 10.22. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების  კომისიის პერსონალური 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: შოთა ართმელაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

საკრებულოს წევრებმ : მ. ბერიძემ, მ. ჩხაიძემ, გ. მესხიძემ, ნ. კალანდარიშვილმა, 

ვლ. ჩავლეიშვილმა, ნ. დობორჯგინიძემ გამოთქვეს აღნიშნულ კომისიაში მუშაობის 

სურვილი. პერსონალური კენჭისყრით, 32-32-ხმით დამტკიცდა შემდეგი 

შემადგენლობა: 1. ვახტანგ ნიჟარაძე, 2. ბიძინა გობრონიძე, 3. რესან გაბაიძე, 4. მერაბ 

ბერიძე, 5. ილია მამალაძე, 6. ზაზა გობრონიძე, 7. მურად ჩხაიძე, 8. ნუგზარ ურუშაძე, 9. 

ლევან კილაძე, 10. კახაბერ გობრონიძე, 11. გენადი მესხიძე, 12. ნუგზარ 

კალანდარიშვილი, 13. ვლადიმერ ჩავლეშვილი, 14. ნიკა დობორჯგინიძე.  

 

          11.23. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის  დებულების დამტკიცების 

თაობაზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

 12.24. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე; 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

  



 32-32-ხმით, პერსონალური კენჭისყრით დამტკიცდა კომისიის შემდეგი 

შემადგენლობა: 1. თიმურაზ ბურჭულაძე, 2. გოჩა კილაძე, 3. ალექსანდრე გოგოძე, 4. 

ნუგზარ კალანდარიშვილი, 5. პაატა მანჯგალაძე, 6. ავთანდილ ხინთიბიძე. 

 

13.25. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

 მომხს: დავით დარჩია  

 თანამომხს: ეროდი გორდელაძე  

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

 ამ საკითხის განხილვისას მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველამ მოადგილემ 

არჩილ ყაზაიშვილმა განაცხადა, რომ საკრებულოს აპარატის დებულებაში შეინიშნება 

გარკვეული სამართლებრივი ხარვეზები, საჯარო მოსამსახურეთა შეფასების მუხლი 

აუცილებლად უნდა დაემატოს. 
 

14.26. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

  

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ვლ. ვადაჭკორიამ ითხოვა 

პროტოკოლისა და საგარეო ურთიერთობის განყოფილების ფუნქციის განმარტება. 

  

15.27. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

16.28 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  



 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

17.29. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

  

 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ ამ 

სამსახურის თანამშრომელები უნდა იყვნენ სერთიფიცირებულნი, თავად სამსახური 

არის პრევენციული ფუნქციის. 

 

18.30. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ შეკითხვა დაუსვა გამგებელს. ჰქონდა თუ არა მოადგილეებზე ფუნქციები 

განაწილებული. 

 

19.31. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და 

ტურიზმის განვითარების  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

20.32. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, 

ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 



 

21.33. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ წინა საკრებულოში 

დასაქმებისათვის იქმნებოდა ა.ი.პ.-ები, რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის ა.ი.პ.-ს იგი 

მართლაც სერიოზულ საქმიანობას ეწეოდა. მისი აზრით ეს სამსახური მნიშვნელოვან 

მუშაობას გაწევს. 

 

22.34. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

23.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის 

შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

დადგენილება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა სერიოზული კამათი, საკრებულოს წევრთა ერთი 

ნაწილი მოითხოვდა პირდაპირი წესით, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე 

მიეღოთ გადაწყვეტილება, მეორე ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

დიმიტრი კვერღელიძის ჩათვლით ითხოვდა, კანონმდებლობის შესაბამისად, 

დაწყებულიყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება; საკრებულოს წევრებმა: ლელა 

ნაცვალაძემ, გოჩა კილაძემ, ბონდო ღლონტმა, ეროდი გორდელაძემ მხარი დაუჭირეს 

პირდაპირ დამტკიცებას. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ განაცხადა, 

რომ კანონმდებლობა არ იძლევა საშუალებას ტერიტორიულ ერთეულებში გარდა 

წარმოდგენილისა რამე ცვლილება შევიდეს, ადმინისტრაციული ერთეულები რომ 

დაიყოს, გახდება 28-ის ნაცვლად 74. ამდენი წარმომადგენლის დანიშვნას მთავრობის 

მიერ დადგენილი ნორმა გვიკრძალავს, აუცილებლობიდან გამომდინარე, სასწრაფოდ 

რომ დაინიშნონ გამგებლის წარმომადგენლები სოფლებში, უნდა დამტკიცდეს ეს 

დადგენილება. 



შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე სხდომის თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ 

შემოსულ ორ წინადადებაზე ჩაატარა სარეიტინგო კენჭისყრა. პირდაპირი წესით 

დასამტკიცებლად საკითხის კენჭისყრაზე დასაყენებლად ხმა მისცა სხდომაზე დამსწრე 

32 დეპუტატიდან 20-მა, 12-მა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. ამდენად საკითხი 

დადგა პირდაპირ კენჭისყრაზე და დამტკიცებული იქნა 32-ხმით. 

 

24.35. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 

აგვისტოს N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

  

 25.5.  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

თაობაზე 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის  

 მიღებულ იქნა 32 ხმით 

 
 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

                 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დ. დარჩია  


