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თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები:დ. კვერღელიძე, ლ. 

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

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

 საკრებულოს წევრები, მუნიციპალიტეტისა საკრებულოს აპარატის  

პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები, 

მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მისალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, აღნიშნა, 

რომ  მოხარულია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლების 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს საქმიანობით დაინტერესების, შემდეგ კი 

საკრებულოს ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

 
   

დღის წესრიგი 

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: გ. ჩავლეშვილი 

 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ლ. საჯაია 

 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე  

 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 



5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ტ. აროშიძე 

 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ნ. თავდუმაძე 

 

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა 2015 წლის 

სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ტ. აროშიძე, ლ. საჯაია, ვ. ნიჟარაძე, გ. ჩავლეშვილი, ე. გორდელაძე 

 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა მოხსენებების წარდგენის 

გრაფიკის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

 

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეების: გ. ჩავლეშვილის, ლ. საჯაიას, ე. გორდელაძის და ტ. აროშიძის 

ანგარიშები 2014 წლებში გაწეული მუშაობის თაობაზე, რაც შეეხება აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის ანგარიშს, მისი თავმჯდომარის, შოთა 

ართმელძის ავადმყოფობის გამო, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის 

წინადადებით ბიურომ გადაწყვიტა პირდაპირ საკრებულოს სხდომაზე მოისმინოს და 

შეაფასოს იგი. 

აღინიშნა, რომ საკრებულოს მუდმივმოქმედმა კომისიებმა 2014 წლის განვლილ 

პერიოდში თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში სერიოზული მუშაობა გასწიეს 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი პრობლემატური საკითხების გადასაჭრელად 

სამართლებრივი ბაზის შექმნისათვის, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ გამართული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტების მიღებაში;  

სერიოზული მსჯელობა მოჰყვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის 

ანგარიშის განხილვას, აღინიშნა, რომ  საანგარიშო პერიოდში აპარატმა მნიშვნელოვანი 

მუშაობა გასწია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფისთვის. 

გამოითქვა რამდენიმე შენიშვნაც, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვეღელიძემ შკითხვა დაუსვა მომხსენებლებს, რომ მოაწყვეს თუ არა მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა ამა თუ იმ პრობლემატურ საკითხებზე, მაგ. საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიამ ბიუჯეტის შესრულებასა და თანხების განკარგვაზე, ლ. საჯაიას დაუსვა 

შეკითვა - განიხილა თუ არა კომისიამ არასამთავრობო ორგანიზაციის „მომავლის სხივის“ 

მიერ 2014 წელში 71-ათასი ლარის არამიზნნობრივად გახარჯვის თაობაზე სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის დასკვნა? მანვე გამოთქვა აზრი, განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობის და საოციალურ საკითხთა კომისიამ, საფინანსო-



საბიუჯეტო კომისიასთან ერთად განიხილოს ზემოთაღნიშული დასკვნა, საკითხის გარშემო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე მიემართოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას, შეაჩეროს „მომავლის 

სხივის“ დაფინანსება; მისი აზრით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები 

უნდა მოხმარდეს უშუალოდ ბავშვებს და არა მომსახურე პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, 

რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განთლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ 

საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიამ საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით სერიოზული მუშაობა უნდა გასწიოს სოციალური 

დახმარების გაცემის პრიორიტეტების შერჩევისას; მისივე აზრით მუნციპალიტეტის 

საკრებულოს სივრცით-ტერიოტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამის სამსახურთან ერთად მეტი ყურადღება უნდა 

მიაქციოს ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების შეფასებას. 

აღინიშნა, რომ მომავალში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროსა და მით უმეტეს 

საკრებულოს სხდომაზე არც ერთი საკითხი არ უნდა შევიდეს განსახილველად 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის დასკვნის გარეშე. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრებმა  

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისების: 

საფინანსო-საბიუჯეტო, განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 

(თავმჯდომარეები: გ.ჩავლეშვილი, ლ. საჯაია, ე. გორდელეძე, ტ. აროშიძე) ანგარიშები 

შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად და წარდეგინოს მუნიციპალიტტის საკრებულოს 

განსახილველად. 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტტის საკრებულოს აგრაგულ საკითხთა, ქონების მართვისა 

და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში კომისიის თავმჯდომარის შ. 

ართმელაძის ავადმყოფობის გამო წარედგინოს პირდაპირ საკრებულოს სხდომას განხილვისა 

და შეფასების მიზნით. 

3.ოზურგეთის მუნიციპალტეტის საკრებულოს აპარატის (უფროსი ნ. თავდუმაძე) 2014 

წელში გაწეული მუშაობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა 2015 წლის 

სამუშაო გეგმები გადამუშავდეს ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების შესაბამისად 

და წარედგინოს ბიუროს მომდევნო სხდომას დასამტკიცებლად. 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმები მუდმივმოქმედ კომისათა სამუშაო გეგმების გადამუშავების 

შესაბამისად შეიცვალოს და განახლებული ვარიანტი წარედგინოს ბიუროს მომდევნო 

სხდომას განსახილველად. 

6.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებულმა ფრქაციებმა: 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“, „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“, 

„ძლიერი სოფელი“, „პატრიოტთა ალიანსი“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ჩვენი 

ოზურგეთი“ (თავმჯდომარეები: გ. კილაძე, ვ. ვადაჭკორია, ზ. გობრონიძე, შ. დოლიძე, მ. 

გოგოტიშვილი, ა. გოგოძე) კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოხსენებები ფრაქციათა 

მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე წარმოადგინონ  სანგარიშო წელში სამჯერ: მაისის, 

სექტემბრისა და დეკემბრის თვეებში. 



7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიამ (ლ. საჯაია), 

ამავე საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისასთან ერთად (გ. ჩავლეშვილი) განიხილოს 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მომავლის სხივი“-ს ,მიერ 2014 წელში მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 71-ათასი ლარის არამიზნობრივად ხარჯვის თაობაზე 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა, მათვე მოამზადონ ერთობლივი წერილი 

მუნიციპალიტეტის გამგეობითვის გასაგზავნად კომისიათა ერთობლივი გადაწყვეტილების 

მიღებამდე ამ ორგანიზაციისათვის დაფინანსების შეჩერების თაობაზე. 

საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

დ. კვერღელიძემ სხდომის დასასრულს მადლობა გადუხადეს მუდმივმოქმედ კომისიათა და 

ფრაქციათა თავმჯდომარეებს ერთობლივი კოლეგიური მუშაობისათვის და მოუწოდეს 2015 

წელში საქმიანობის კიდევ უფრო გააქტიურებისაკენ. 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


