
ოქმი #4 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

         2015 წელი, 16 თებერვალი 

ქ. ოზურგეთი 

      15.00 – 17.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

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

საჯაია,  ა. გოგოძე, გ. კილაძე, ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. 

ჩავლეშვილი, მ. გოგოტიშვილი, შ. დოლიძე, ტ. აროშიძე. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა 

და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე  - ვ. 

ნიჟარაძე.  

 საკრებულოს წევრები, გაზეთ „ალიონი“-ს რედაქტორი ნ. ასათიანი. 

 

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

დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 
   

დღის წესრიგი 

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

ანგარიში მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: გ. ჩავლეშვილი 

 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 

მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ლ. საჯაია 

 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში მიმდინარე წლის 

იანვრის თვიდან დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 

  

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან 

დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

 



5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან 

დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ.  

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ტ. აროშიძე 

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი 

კომისიების მიმდინარე წლის იანვრიდან დღემდე გაწეული მუშაობის ანგარიშები; აღინიშნა, 

რომ ხუთივე კომისია თავიანთი უფლებამოსილების განხორცილებას ეკიდება მაღალი 

პასუხისმგებლობით, ამაღლდა კომისიათა სხდომების ჩატარების ხარისხი, საკრებულოს მიერ 

განსახილველ და დასამტკიცებელ ადმინიტრაციულ-სამართლებრივ აქტებზე 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში მზადდება კვალიფიციური დასკვნები, 

პრაქტიკაშია დანერგილი სხდომებზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებული 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ანგარიშების მოსმენა, ადგილებზე 

მისვლით სამუშაო პროცესზე დაკვირვება და სხვა. 

ამასთან გამოითქვა რამდენიმე კრიტიკული შენიშვნაც, საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ კარგი იქნება თუ კომისიები, თავიანთი 

სფეროების მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში მოისმენენ ერთი მხარჯავი დაწესებულების 

ანგარიშს მაინც. 

გაზეთ „ალიონი“-ს რედაქტორმა ნ. ასათიანმა დასვა შეკითხვა, რატომ ფინანსდება დღის 

ცენტრი „მომავლის სხივი“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, როცა მას 

აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. 

სოფელ ასკანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ი. მამალაძემ დასვა შეკითხვა - 

გათვალისწინებულია თუ არა მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც 

შენარჩუნებულია წიგნადი ფონდი  და არის პირობები, დამატებითი ბიბილიოთეკების გახსნა. 

მანვე აღნიშნა, ა(ა)ი.პ - სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელმძღვანელების 

ანგარიშის მოსმენის აუცილებლობა. 

სოფელ თხინვალის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბ. გობრონიძემ დასვა შეკითხვა  - ვინ 

განსაზღვრავს ა(ა)ი.პ-ის თანამშრომლების თანამდებობრივ სარგოებს. 

შეკითხვებზე მომხსენებლებმა გასცეს პასუხები. 

ბიუროს სხდომის შედეგები შეაჯამეს საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ და 

თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ, აღნიშნეს, რომ საკრებულოს ინიციატივამ, 

მუდმივმოქმედ კომისიათა საქმიანობის ანგარიშების რეგულარულმა მოსმენამ გაამართლა, 

იგი ხელს შეუწყობს როგორც კომისიების მუშაობის აქტიურობა-პოპულარიზაციას, ასევე 

მთლიანად საკრებულოს ავტორიტეტის ამაღლებას. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

დ. კვერღელიძის წინადადებით ბიურომ კომისიათა მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული 

მუშაობა შეაფასა დამაკმაყოფილებლად. ბიუროს წევრებმა 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხუთივე მუდმივმოქმედ კომისიათა 

მუშაობა საანგარიშო პერიოდში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

2. კომისიებმა, საანგარიშო პერიოდში, შესაბამისი სფეროს მიხედვით, უზრუნველყონ 

არანაკლებ ერთი მხარჯავი დაწესებულების ანგარიშის მოსმენა და შედეგების საკრებულოს 

ბიუროსათვის წარდგენა. 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


