
ოქმი #1 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

         2015 წელი, 6 იანვარი 

ქ. ოზურგეთი 

      12.00 – 14.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დიმიტრი კვერღელიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.  

 

ესწრებოდნენ:   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ. საჯაია, გ. 

კილაძე, ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, მ. 

გოგოტიშვილი, შ. დოლიძე, ა. გოგოძე, ტ. აროშიძე, შ. ართმელაძე.  

 საკრებულოს წევრები, მუნიციპალიტეტისა საკრებულოს აპარატისა და 

გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები. 

 
   

დღის წესრიგი 

 

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და 

საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 

აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ. 



მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საქმიანობის 

შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: დიმიტრი კვერღელიძე 

 

6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 

ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დ. კვერღელიძემ პირველ რიგში მიმოიხილა სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების 

საქმიანობის შესახებ დასკვნაში წარმოდგენილი ძირითადი ნაკლოვანებები, რომლის 

შემდეგ ბიურომ ერთხმად დაავალა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (გ. 

ჩავლეშვილი) საკრებულოს სხდომაზე წარმოედგინა აუდიტორულ დასკვაზე საკუთარი 

დასკვნა და შეფასების თაობაზე საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს რა დღის წესრიგში გათვალისწინებულ საკითხებზე 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

1. დღის წესრიგში წარმოდგენილი ყველა საკითხი შტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად. 

 

2. N5-ე საკითხი: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების 

საქმიანობის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნის 

თაობაზე“ - შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში პირველ 

საკითხად. 

 

 

სხდომის  თავმჯდომარე:      დ. კვერღელიძე 


