
ოქმი #3 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის 

 

         2015 წელი, 30 იანვარი 

ქ. ოზურგეთი 

      17.00 – 20.00 საათი 

 

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, ტ. აროშიძე.  

  მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე ა. ყაზაიშვილი 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის  

პასუხისმგებელი მუშაკები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, გააცნო 

დღის წესრიგი, მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა 

სხდომის თავმჯდომარეს სთხოვა დღის წესრიგში დამატებით შეეტანათ 5 საკითხი: 1. 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ, 2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“, 3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“, 4. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის 6 თვის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, 5. „საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების შესახებ“ - ამ დამატებებით ბიუროს წევრებმა 

დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი. 

 
   

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  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  ცვლილებებისა და 

დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 



3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. საჯაია 

გ. ღურჯუმელიძე 

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 

აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

 

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

6. 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 

 

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ნ. თავდუმაძე 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა 

ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების 

მიზნით კონკურსის წესის დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 

11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 250 მ2 ფართობის უსასყიდლო 

უზურფრუქტის ფორმით გამოყოფის თაობაზე, ოზურგეთის მუნიციპლიტეტის 

გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 



12. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

14. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის 

შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

15. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 6 თვის ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

16. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების შესახებ“ 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის განხილვისას 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ გ. კილაძემ 

მოითხოვა ფრაქციებისა და მუდმივმოქმედ კომისიებისათვის საოფისე ინვენტარისა და 

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. 

მამაკაიშვილმა სთხოვა ბიუროს ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტში შეეტანათ 2 საკითხი, 

კერძოდ: 1. ბიუჯეტში გათვალისწინებული მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შესაძენი 

თანხა 40 000 ლარი გადაეტანათ გარდაუვალი აუცილებლობიდან გამომდინარე სამუშაოების: 

დაზიანებული გზების, მეწყერისა და სხვა შესასრულებელ ფონდში, 2. ამერიკული ყვითელი 

სიმინდის თესვის კამპანიიდან დარჩენილი 7 000 ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსავლებში დაფიქსირებისა და სოფლის მეურნეობის ხაზით განკარგვის თაობაზე. 

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ზემოთაღნიშნული საკითხები 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის მუდმივმოქმედ კომისიებში: სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის (ტ. აროშიძე) და აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების (შ. ართმელაძე) განხილვისა და დასკვნის 

წარმოდგენის შემდეგ შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების 

პროექტში. 



შესყიდვების გეგმაში ცვლილებების პროექტის განხილვისას საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი, რომ ადმინისტრაციულ 

შენობაში ცალკე ოთახებში გაზის გამათბობლების დადგმის ნაცვლად გაცილებით 

ეკონომიური იქნება ცენტრალური გათბობის მოწყობა, ამასთან შესაბამისმა სამსახურებმა 

უნდა უზრუნველყონ ადმინისტრაციული შენობიდან ა(ა)ი.პ.-ბისა და სხვა დაწესებულებების 

გადაყვანა იმ მიზნით, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებს გამოეყოთ სამუშაო 

ფართები. 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის განხილვის დროს 

გამოითქვა აზრი, რომ ლტოლვილებისათვის გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება 200 

(ორასი) ლარი და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლების ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარი ამოღებულ იქნას გაცემის წესიდან, რადგან 

სახელმწიფო უწევს მათ დახმარებას, ბიურომ არ დაუჭირა მხარი ამ წინადადებას. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის 

წესის განხილვისას ბიუროს გადაწყვიტა გამარჯვებული პროექტის ავტორი დაჯილდოვდეს 

3000 ლარით. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხაში ცვლილებების განხილვისას 

საკრებულოს თავმდჯომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის წინადადებით ბიურომ ნება 

დართო გამგეობას ბიუჯეტის ხარჯების 21%-მდე აეყვანათ შტატების რაოდენობა და ისე 

წარმოედგინათ საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

დასუფთავების მოსაკრებლის განსაზღვრისას მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება არ 

დაწესდეს შეღავათები მოსაკრებლის ამოღებაზე და მოსაკრებელი განისაზღვროს 0.25 ლარით. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრებმა  

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა 2015 წლის სამუშაო გეგმები. 

2. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2015 წლის 

სამუშაო გეგმა. 

3. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების 

პროექტში ბიუჯეტში გათვალისწინებული მაღალი გამავლობის ავტომანქანების შესაძენი 

თანხა 40 000 ლარი და ამერიკული ყვითელი სიმინდის თესვის კამპანიიდან დარჩენილი 7 000 

ლარის ასახვის საკითხი გადაწყდეს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის და აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების კომისიაში განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების მომზადების 

შემდეგ. 

4. ნება მიეცეს მუნიციპალიტეტის გამგეობას საშტატო ნუსხაში ცვლილებების შეტანის 

პროექტში შტატების რაოდენობა განსაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯების 21%-მდე და ისე 

წარმოადგინოს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

5. დასუფთავების მოსაკრებელი განისაზღვროს სულზე 0,25 ლარი და არ დაწესდეს 

არავითარი შეღავათები მის ამოღებაზე. 

6. სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით დღის წესრიგში 

წარმოდგენილი NN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 და 16 საკითხები შეტანილ იქნას 

საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში. 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


