
N 182 16/11/2015

ოქმი #28
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

     2015 წელი, 16 
ნოემბერი

     ქ. ოზურგეთი
     14.00 – 17.00 

საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. 
კვერღელიძე, ლ. საჯაია, გ. კილაძე, თ. ბურჭულაძე, ვ. 
ვადაჭკორია, ა. გოგოძე, ე.გორდელაძე, დ. ჭაკნელიძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ბ. ღლონტი, ტ. აროშიძე
საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები-ი. პაპავა და 
ლ.ხინთიბიძე.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე-ა. 
ყაზაიშვილი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის 
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი



2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხები.  პირველი საკითხის განხილვისას კამათი მოჰყვა მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხელფასის ფონდის 4-ათასი 
ლარით ზრდას.

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრ ლ. ხინთიბიძის აზრით დელეგირებული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის თანხები არ უნდა იხარჯებოდეს 
მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით 
აუდიტი ამ თანხას ჩათვლის არამიზნობრივ ხარჯებში, მაგრამ მიმდინარე წელს 
მხარი უნდა დაეჭიროს სახელფასო ფონდის გაზრდას.

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილეის-ა. ყაზაიშვილის 
აზრით სამსახური უნდა ჩაეტიოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ 

ტრანსფერში.

სხდომის თავმჯდომარის დ. დარჩიას წინადადებით მიზანშეწონილიად იქნა 
მიჩნეული გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა, საკრებულოს შესაბამის 
კომისიასთან ერთად დღის ბოლომდე გაანალიზოს სიტუაცია და  საკრებულოს 
სხდომამდე წარმოადგინოს მისაღები გადაწყვეტილება.

მეორე საკითხის განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016-წლის 
ბიუჯეტის პროექტი მიმდინარე წლის 20 ნოემბრამდე განხილულ უნდა იქნეს 
საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში და საკრებულოს სხდომამდე საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურს უნდა მიაწოდონ შენიშვნები და წინადადებები.

გადაწყვიტეს:

ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში წარმოდგენილი ორივე საკითხი შეტანილ იქნას 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


