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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 საკრებულოს 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,ლ. ნაცვალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, შ. დოლიძე, რ. 

გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, ვ. 

ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. 

მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, დ. სიხარულიძე, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. 

ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. მჟავანაძე,  მ. ბერიძე. 

 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. 

 

  სხდომა მოწვეულ იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის მერაბ ჭანუყვაძის 

ინიციატივით. 

  სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, ინფორმაცია გააკეთა ქვორუმზე - 43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 

39, განაცხადა რომ  სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. შემდეგ გააცნო დღის 

წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 37 - ხმით. 

 

დღის წესრიგი 

 
29.1. „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 39 - ხმით. 

 

საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ. გოგოტიშვილმა დასვა შეკითხვა - 

თანხები, რომელიც ემატება ბიუჯეტს - შემოსულია თუ  უნდა შემოვიდეს და 

„კოალიცია ქართული ოცნების“ დეპუტატების მიერ აგვისტოს თვის დეპუტატების 

მოვალეობების შესრულებისათვის გათვალისწინებული თანხები გადარიცხულია თუ 

არა ბიუჯეტის სოც. დახმარების მუხლში;  

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა - გ. 

მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ თანხები ბიუჯეტში შემოსულია, რაც შეეხება 

დეპუტატების მოვალეობების შესრულებისათვის გათვალისწინებულ აგვისტოს თვის 

ხარჯებს, რომლის მიღებაზეც „კოალიცია ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა თქვეს 

უარი, საკრებულოს გადაწყვეტილებით უნდა იქნეს ბიუჯეტის ერთი მუხლიდან 

მეორეში გადატანილი. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ 

განაცხადა, რომ დეპუტატების მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო თანხებში 

არის დეფიციტი, მიუხედავად ამისა ის თანხა, რომლის მიღებაზეც უარი თქვეს 

„კოალიცია ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა დევს ბიუჯეტში და შესაბამის მუხლში 

გადატანის შემდეგ გასცემს გამგეობა. 

საკრებულოს წევრმა ნ. კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ გაზრდილიყო 

შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გათვალისწინებული თანხების რაოდენობა  

ადმინისტრაციულ ერთეულებში 50-ლარიანი ხელფასით დამლაგებლის შტატის 

დაფინანსების მიზნით, რაზეც მიიღო განმარტება, რომ შექმნილია ა(ა)იპი, რომელმაც 

უნდა უზრუნველყოს ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების დასუფთავება. 

დეპუტატმა შ. დოლიძემ -გააკეთა ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიიდან ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ნაგვის 

შემოტანის თაობაზე. 

  

52.2. „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: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

53.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

30.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 



დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 - ხმით. 

 

 

31.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 

აგვისტოს N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 - ხმით. 

 

32.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბოხვაურის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში არსებული N5 და N7 ქუჩებისათვის სახელის მინიჭების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 - ხმით. 

 

33.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში თაყაიშვილის ქუჩის პირველი შესახვევისათვის სახელის მინიჭების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 - ხმით. 

 

54.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების 

შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 ამ საკითხის განხილვისას გაიმართა კამათი, საკრებულოს წევრმა მ. 

გოგოტიშვილმა გამოთქვა აზრი, რომ წესის მე-2-ე მუხლის, როგორც დეპუტატების 

უფლების შემლახველის ამოღების თაობაზე; მისი აზრით დეპუტატების მოვალეობის 

შესრულებისათვის  გათვალისწინებული ხარჯების ანაზღაურებაზე უარის თქმა და 

ქველმოქმედების გაწევა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი აქტი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ 

„კოალიცია ქართული ოცნების“ დეპუტაციამ აგვისტოს თვეშივე თქვა უარი ამ თანხების 

მიღებაზე და მოითხოვა საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მისი არ აღების 

დაკანონება, თანხები გადაირიცხება სოციალურ ფონდში. 



საკრებულს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ მისთვის ცნობილია, რა 

პაექრობა იყო ამ ხარჯების თაობაზე, იკითხა სადაა ოფიციალური დოკუმენტი, რომ 

„კოალიცია ქართული ოცნების“ დეპუტატების მიერ აგვიტოს თვეში ასაღები თანხები 

მობილიზებულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალური დახმარების მუხლში. 

55.9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის - მერაბ ჭანუყვაძის  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 

მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემა დ. 

კვერღელიძემ განაცხადა, რომ საკრებულო ღებულობს მნიშვნელოვან 

გადაწყვეტილებას, ყველას ექნება კონკურსში მონაწილეობის უფლება და საშუალება 

საკუთარი ცოდნისა და პროფესიული მომზადების დონის მიხედვით დასაქმდეს 

საჯარო სამსახურში. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ მიესალმება საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის შექმნას და იმედი გამოთქვა, რომ პოლიტიკური ნიშნით არ 

მოხდება აპლიკანტების შერჩევა, აქვე ინფორმაცია გააკეთა პერევის ღონისძიებაში 

მონაწილების თაობაზე და მუნიციპალიტეტის გამგებელს, საკრებულოს თავმჯდომარეს 

და ქ. ოზურგეთის  მერს მადლობა გადაუხადა დახმარებისათვის. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ მადლობა გადაუხადა 

საკრებულოს  საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე დანიშვნისათვის და განაცხადა, რომ 

შეეცდება კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით ჩაატაროს კონკურსი და 

ატესტაცია, იმედი გამოთქვა, რომ დასაქმებული ადამიანების 80% - დარჩება 

სამსახურებში. 

56.10. „ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დასუფთავების 

მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული 

საკითხების განხილვა დასრულებულია და სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში გამართულ ამომრჩევლებთან შეხვედრებს აუცილებლად უნდა დაესწროს 

ერთი დეპუტატი მაინც „კოალიცია ქართული ოცნებიდან“, ასევე საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის წარმომადგენლობის უფროსს თამაზ 

ტრაპაიძეს სურს დეპუტატებთან სამუშაო შეხვედრის ჩატარება. 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


