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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მორიგი სხდომის 
 

   2014 წელი, 3 სექტემბერი 

   ქ. ოზურგეთი 
 

 

თავმჯდომარეობდა _ დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ტ. აროშიძე, შ. 

ართმელაძე, ე. გორდელაძე, გ. ჩავლეშვილი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ზ.გობრონიძე, 

მ. გოგოტიშვილი, ა. ხინთიბიძე, კ. გობრონიძე, ა. გოგოძე, გ. 

კილაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 

ვ. ვადაჭკორია, მ. ჩხაიძე, ი. დუმბაძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, 

პ. მანჯგალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, შ. დოლიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. 

იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. 

გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. 

ჩავლეშვილი, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ტ. მგელაძე, დ. 

მჟავანაძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე; 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე 

- ა. ყაზაიშვილი;  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები. 

მასმედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 

წარმომადგენლები. 

 

 

  სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 

საზოგადოებას, გააცნო ინფორმაცია ქვორუმის თაობაზე, 43 დეპუტატიდან 

რეგისტრაცია გაიარა და სხდომას ესწრება 36, საკრებულო უფლებამოსილია შეუდგეს 

მუშაობას, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და საკრებულოს წევრებს გააცნო დღის 

წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 36 - ხმით. 

 

დღის წესრიგი 
 

1.22. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: გიორგი მამაკაიშვილი 

 დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 



თანამომხსენებელმა გ. მამაკაიშვილმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი ცოცხალი 

ორგანიზმია, შემოსავლების  შემოსვლის შესაბამისად მასში ცვლილებები უნდა 

შევიდეს; დამატებით ითხოვა სოციალური ფონდიდან 1700 (ათასშვიდასი) ლარის 

საკანცელარიო საქონლის შესაძენ მუხლში გადატანა. 

 

2.47. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ამირან გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ. გოგოტიშვილმა განაცხადა, რომ 

ბიუჯეტსა და შეყიდვის გეგმაში კომპიუტერული ქსელის მოწყობის ხარჯებში რატომაა 

500 (ხუთასი) ლარის სხვაობა, რის შესახებაც მიიღო შესაბამისი განმარტება. 

 

3.48. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის 

შექმნის  შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა პ. მანჯგალაძემ განაცხადა, 

უმჯობესი იყო განკარგულების პირველ მუხლში ჩაწერილიყო ტერიტორიაზე 

„მოქმედი“, ამასთან, ამავე განკარგულების მე -6 მუხლში გამორჩენილი იყო სიტყვა 

„იურიდიული“ - კერძოდ საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის დასახელებაში. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განმარტა, რომ ორთავე 

შემთხვევაში გაპარულია ტექნიკური შეცდომა, რადგან მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის 119 -ე მუხლში დაფიქსირებულია „...თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი...“, ასევე, რეგლამენტის შესაბამის მუხლში 

დაფიქსირებულია: „სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის“. 

 

4.23. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული 

საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

5.24. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N1 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 



მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

6.25. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

საკრებულოს წევრმა ლ. საჯაიამ განაცხადა, რომ სანამ კომპიუტერული ქსელი 

ამოქმედდება საჭიროა ინფორმაცია მოსახლეობას მიეწოდოს გაზეთების საშუალებით. 

საკრებულოს წევრმა მ. გოგოტიშვილმა განაცხადა, რომ მიესალმება ფრაქციათა 

მუშაობის ვებგვერდზე სრულად ასახვას. 

 

7.26. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 

გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის 

სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ გააფრთხილა საკრებულოს აპარატი, რომ დადგენილებით დაწესებულ 

ერთ თვეში მოახდინონ საკრებულოს საქმიანობის დოკუმენტაციის ვებგვერდზე 

განთავსება. 

 

8.27. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უნიფიცირებული 

დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას დადგენილების მიღების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა 

და შესაბამისი განმარტებები გააკეთა მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა 

მოადგილემ - ა. ყაზაიშვილმა. 

 

9.28. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 



 თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

10.49. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

  

 ამ საკითხის განხილვისას მუნიციპალიტეტის გამგებილის პირველმა მოადგილემ 

ა. ყაზაიშვილმა განაცხადა, რომ განკარგულების სათაურში და შემდგომ უნდა ჩაემატოს 

სიტყვა „აპარატის“. 

 

11.50. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 

აგვისტოს N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

12.51. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: გიორგი მამაკაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37 - ხმით 

 

დაბა ურეკის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბ. იმნაიშვილმა განაცხადა, რომ სლოგანი  

„სეზონის დახურვა“ პროექტის სათაურიდან ამოიღონ, რადგან სეზონი გრძელდება. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

                 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


