
ოქმი #10 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

              2015 წელი, 16 აპრილი 

     ქ. ოზურგეთი 

     17.00 – 20.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დიმიტრი კვერღელიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

 

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

თ. ბურჭულაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, შ. დოლიძე, ა. გოგოძე, ტ. 

აროშიძე, შ. ართმელაძე. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი მუშაკები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. კვერღელიძე მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო სხდომის 

დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

 

 

    დღის წესრიგი 

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

ანგარიში მარტის თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომ: გ. ჩავლეშვილი 

 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში მარტის თვეში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომ: შ.ართმელაძე 

 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში მარტის თვეში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში მარტის თვეში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომ: ტ. აროშიძე 

 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 

მარტის თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 



მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომ: ლ. საჯაია 

 

6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურების, ა(ა)ი.პ-ების, შ.პ.ს-ების 

მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის 

მუდმივმოქმედ კომისიათა და ფრაქციათა შეფასებების თაობაზე. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

 

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მუდმივმოქმედ კომისიათა მიერ (გარდა სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის) მიმდინარე წლის მარტის თვეში გაწეული მუშაობის ანგარიშები; 

აღინიშნა, რომ კომისიებს მნიშვნელოვანი მუშაობა აქვთ გაწეული საანგარიშო პერიოდში, 

როგორც მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგომი პრობლემატური საკითხების გადაჭრის 

ღონისძიებების მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამის სამსახურებთან ერთად დასახვაში, 

ამასთან, სხდომის თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. 

კვერღელიძის აზრით მიზანშეწონილია მუდმივმოქმედ კომისიებმა კიდევ უფრო გააძლიერონ 

კონტროლი და მომთხოვნელობა მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და მის მიერ დაფუძნებული 

ა.(ა)ი.პ-ების საქმიანობისადმი. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურების მიერ 2014 წელში გაწეული საქმიანობის 

შეფასებისას გაცილებით კრიტიკული იყო ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართვლო“-ს გამოსვლა, რომელიც გაიზიარა ფრაქცია „ჩვენმა ოზურგეთმა“, 

რაც შეეხება ფრაქციებს: „ქართული ოცნება-რესპუბლიკელები“ და „ქართული ოცნება-

კონსერვატორები“ მათ განაცხადეს, რომ ისინი ახლად შექმნილნი არიან, აკვირდებიან და 

სწავლობენ მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისა და ა(ა)ი.პ-ების საქმიანობას და 

შემდგომში წარმოადგენენ კვალიფიციურ ანგარიშებს. 

სხდომაზე საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ტ. აროშიძემ განაცხადა, რომ 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ერთ ნაწილში დასრულებულია 2014 

წლის სექტემბრის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, მეორე ნაწილში იგი დაწყებულიც 

არაა, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ თხოვნით მიმართოს შესაბამის 

სამინისტროს დაფინანსების დაჩქარებისა და სამუშაოების დამთავრების თაობაზე. 

ბიუროს წევრების ერთობლივი აზრით მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

პრიორიტეტები უნდა გახდეს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

ტურისტული პოტენციალის გამოყენებისათვის შესაბამისი ბაზის შექმნა; 

სხდომაზე აღინიშნა ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაციის სამუშაოების დაჩქარების 

თაობაზე. 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-რესპუბლიკელების“-ს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ 

ფრაქციებს არა აქვთ მუშაობის საშუალება სამუშაო ფართის გამოუყოფლობის გამო, მაშინ 

როდესაც ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული არიან ა(ა)ი.პ-ები და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები. მანვე კრიტიკული აზრი გამოთქვა გამგეობის ხელმძღვანელობის 

მისამართით, იმის გამო, რომ შიდა აუდიტის სამსახურიდან პროფესიონალი შ. სარიშვილი 

გადაყვანილი იქნა სხვა სამსახურში, ხოლო აუდიტის სამსახურში დასქამებული იქნა 

არაპროფესიონალი; 

ვლ. ვადაჭკორიას აზრით კოალიცია „ქართულ ოცნება“-ში შემავალი პარტიების 

ფრაქციები უფრო მეტად უნდა იქნენ ჩართული მოსახლეობასთან შეხვედრებსა და სხვა 

საერთო ღონისძიებებში. 

ბიუროს სხდომის მუშაობა შეაფასა სხდომის თავმჯდომარემ დ. კვერღელიძემ, აღნიშნა, 

რომ ბიუროს სხდომებზე კომისიათა და ფრაქციათა ანგარიშების მოსმენა სიახლეა 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობაში და ერთის მხრივ ხელს უწყობს ერთობლივი 

მუშაობით  პრობლემატური საკითხების გადაჭრას, უკეთესი გზების დასახვას, მოერე მხრივ 

განაპირობებს მათი მუშაობის გააქტიურებას, რაც საბოლოო ჯამში მთლიანად საკრებულოს 

მუშაობის გააქტიურების გარანტიაა. 

 

ბიუროს წევრებმა  

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა (გარდა სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია)მუშაობა 2015 წლის მარტის თვეში 

შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

 2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის მიერ მარტის თვეში გაწეული მუშაობა შეფასდეს აპრილის თვეში 

გაწეული მუშაობის ანგარიშთან ერთად. 

 3. ეთხოვოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას (მ. ჭანუყვაძე) დააყენოს საქრათველოს 

ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს წინაშე საკითხი 2014 

წლის სექტემბრის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაფინანსების დაჩქარების თაობაზე.               

 

 

 

 

 

 

  

სხდომის  თავმჯდომარე:      დ. კვერღელიძე 


