
ოქმი #7 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

         2015 წელი, 13 მარტი 

ქ. ოზურგეთი 

      11.00 – 19.00 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, ა. გოგოძე, ტ. აროშიძე, შ. ართმელაძე, ზ. 

გობრონიძე. 

 მუნიციპალიტეტის სკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი 

დარბაზის წევრები: თ. ტრაპაიძე, ლ. ხინთიბიძე, მ. სალუქვაძე, ქ. 

ხიდაშელი, თ. ღლონტი, ი. პაპავა. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის  

პასუხისმგებელი მუშაკები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ-ების 

ხელმძღვანელები, მასმედიისა და საზოგადოების წარმომადგენლები. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროსა და საზოგადოებრივი დარბაზის 

წევრებს, დამსწრეთ და გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომლიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

    დღის წესრიგი 

 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრი ლ. ხინთიბიძე შეეკითხა მომხსენებლს - როდის 

დასრულდება მერია-ლაითურის ხიდის მშენებლობა მდინარე ნატანებზე - გაეცა პასუხი, რომ 

დარჩენილი სამუშაოების აუდიტის შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ მოსთხოვა გამგეობის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს უახლოეს ხანში წარმოადგინოს წინადადებები 

ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა მ. სალუქვაძემ გამოთქვა აზრი, რომ 

თვითმმართველობების ბიუჯეტის თანხები ქვეყნის მთლიანი ბიუჯეტის 2%-ი იქნება  და 

ამდენად სიმბოლურია მათში ხარჯების შემცირება. 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა განაცხადა, რომ 

მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  პრიორიტეტებზე უკვე დაწყებულია მუშაობა. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა ქ. ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ადმინისტრციულ 

ერთეულებში ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავების პროცესში - კრებებზე ხდება 

მოსახლეობის შერჩევა, მისი აზრით ასეთი პროცესის თაობაზე ნებისმიერი ადამიანი უნდა 

იყოს ინფორმირებული. 

 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 



მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. თავაძე 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ შეკითხვა დაუსვა 

მომხსენებელს სასამართლოში მოსარჩელეს მიერ მოგებულ საქმეზე, განუმარტეს, რომ ეს იყო 

სატვირთო ავტომანქანის დაკანონების საკითხი, ქონებრივ საკითხებზე 4-პროცესი კი მოიგო 

მუნიციპალიტეტმა. 

ბიუროს წევრმა ე. გორდელაძემ დასვა შეკითხვა ზედამხედველობის განყოფილების 

გაწეული მუშაობის თაობაზე - განუმარტეს, რომ განყოფილების მიერ 2014 წელში 

ამოღებულია 6 ათას ლარამდე ჯარიმების სახით. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ გამოთქვა აზრი, რომ უმჯობესი 

იქნება თუ შეიმუშავებენ სამსახურების ანგარიშების ერთიან ფორმას, სადაც 

გათვალისწინებული იქნება აუცილებლად პასუხგასაცემი კითხვები და, ასევე, გაშიფრული 

იქნება რა თანხები და რისთვის გახარჯა სამსახურმა. 

 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და 

ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ბ. გობრონიძე 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოდგილემ დ. კვერღელიძემ სამსახურს მოთხოვა 

წარმოადგინონ წინადადებები მუნციპალიტეტის ბიუჯეტით შესასრულებელი 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის საჭირო თანხების თაობაზე. 

ბიუროს წევრმა ტ. აროშიძემ დასვა შეკითხვა - როდის დაიწყება გასული წლის 24-29 

სექტემბრის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოების II ეტაპი - მიიღო შესაბამისი 

განმარტება. 

ბიუროს წევრმა ე. გორდელაძემ გამოთქვა აზრი, რომ ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების შესრულებისას სასურველია დასაქმდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ განაცხადა - საზოგადოებაში 

გავრცელებულია აზრი, რომ ასკანა-მთისპირის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

დააფინანსა ბიზნესმენმა ჩხაიძეებმა, საჭიროა მოსახლეობის სწორად ინფორმირება. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით ტენდერს 

ალტერნატივა არ ააქვს, დამკვეთი უნდა იყოს უკომპრომისო შემსრულებლისადმი, 

სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნესის განვითარებას, რაც შეეხება ასკანის 

ადმინისტრაციულ ერთეულს აქ არც წყალსადენის და არც გზის რეაბილიტაციაზე ბიზნესმენ 

ჩხაიძეების ერთი თეთრიც კი არ იხარჯება. 

საკრებულოს წევრმა ი. დუმბაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ქ. ოზურგეთში, 

გურამიშვილის ქუჩაზე განხორციელდა 200 ათას დოლარიანი აზერბაიჯანული ინვესტიცია. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა ი. პაპავამ დასვა შეკითხვა - ვინ გაუწევდა 

ექსპლოატაციას ასკანის წყალსადენს - განუმარტეს, რომ იგი გადეცემა სამართავად 

გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას. 

 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ნ. ხომერიკი 

 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა ი. პაპავამ დაუსვა შეკითხვა მომხსენებლს - 

აქვეყნებენ თუ არა ინფორმაციებს პროაქტიულად  - რაზეც მიიღო შესაბამისი განმარტება. 



5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ხარაბაძე 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ დასვა შეკითხვა - იგეგმება თუ არა 

მთავრობის მიერ სტიქიის შედეგად მიყენებული თხილის მოსავლის აღწერილი ზარალის 

ანაზღაურება - მიეცა განმარტება. 

ბიუროს წევრმა შ. ართმელაძემ დასვა შეკითხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის თაობაზე - მიეცა განმარტება. 

 საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ გამოთქვა აზრი, რომ ხომ არ 

იკვეთება ფუნქციათა დუბლირების ელემენტები გამგეობის სამსახურსა და ა(ა)ი.პ სოფლის 

მეურნებობის ფერმერული მეურნების განვითარების ცენტრს შორის. 

საკრებულოს წევრ ი. დუმბაძის აზრით კარგი იქნებოდა თუ მუნიციპალიტეტი სოფლის 

მეურნეობის განვითარების დაგეგმვისას გამოიყენებდა ბიზნესმენ მ. სვიმონიშვილის 

გამოცდილებას. 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ი. ლეჟავა 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძე დაინტერესდა - საპენსიო ასაკის 

მოქალაქეებს რა დახმარებას უწევს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური - მიიღო შესაბამისი განმარტება. 

 

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ჩაგანავა 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით აუცილებლია 

სამსახურის ერთ-ერთ თანამშრომელს მაინც ჰქონდეს შესაბამისი ლიცენზია. 

 საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ შეკითხვა დაუსვა მომხსენებლს - 

ერთ შ.პ.ს-ზე მეტი რატომ არ შემოწმდა - მიიღო  განმარტება.  

 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა 

და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ცელაძე 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ კითხვის ქვეშ დააყენა საჯარო 

სკოლის საკლასო ოთახის შეკეთებისთვის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის 

კანონიერება. 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის 

განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ნ. ხომერიკი 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა თ. ტრაპაიძემ შეკითხვა დაუსვა მომხსენებელს - 

რატომ განხორცილედა ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება სამსახურის მიერ - მიიღო 

შესაბამისი განმარტება. 



10. ა.(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი“-ს 

დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ქ. ლორთქიფანიძე 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი - ა(ა)ი.პ-ი 

ბიუჯეტიდან ფინანსდება 100 ათასი ლარით, რა საჭიროა დამატებითი შემოსავლები. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრ თ. ტრაპაიძის აზრით დაფინანსების 85% 

დახარჯულია ხელფასებზე, მეტი უნდა მოხმარდეს ღონისძიებებს. 

 

11. ა.(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი“-ს დირექტორის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: შ. კონჯარია 

ბიურის წევრმა გ. ჩავლეშვილმა გააკეთა განცხადება, სოფ. ბოხვაურის სასაფლაოზე 

არსებული დიდი ჭადრის მოჭრის აუცილებლობის თაობაზე. 

 

12. ა.(ა)ი.პ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“-ს 

დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. მექვაბიშვილი. 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. მამაკაიშვილმა დასვა 

შეკითხვა - შეიძლება თუ არა დაბა ურეკის საბავშვო ბაღში ზაფხულის სეზონზე სპეციალური 

ჯგუფის გახსნა - მიიღო დადებითი პასუხი. 

საკრებულოს ბიუროს წევრმა ლ. საჯაიამ გამოთქვა აზრი იმ ცვლილებებთან 

დაკავშირებით, რასაც გამოიწვევს საბავშვო ბაღებში სკოლებში ბავშვების მიღების ასაკთან 

დაკავშირებული ცვლილება. 

 

13. ა.(ა)ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული 

დაგეგმარების ცენტრი“-ს დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. სკამკოჩაიშვილი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით - რა საჭიროა ეს 

ა(ა)ი.პ-ი თუ მუნიციპალიტეტი სამუშაოების შესრულებაში, როგორც სხვას ისე უხდის თანხას. 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრის თ. ტრაპაიძის აზრით - ა(ა)ი.პ-ი 

მუნიციპალიტეტის დაკვეთილ სამუშაოებს უნდა ასრულებდეს ანაზღაურების გარეშე, რადგან 

ფინანსდება მისი ბიუჯეტიდან. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა თუ ა(ა)ი.პ-ის 

ხელმძღვანელობა წარმოადგენს დასაბუთებულ ანგარიშს, რომ მუნიციპალიტეტის დაკვეთით, 

ანაზღურების გარეშე ასრულებს 70 ათასი ლარის ღირებულებაზე მეტ სამუშაოებს მაშინ იგი 

იქნება ერთ-ერთი ა(ა)ი.პ-ი, რომელიც უნდა არსებობდეს. 

 

14. ა.(ა)ი.პ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 

დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ქუტიძე 

 



15. ა.(ა)ი.პ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის განვითარების 

ცენტრი“-ს დირექტორის ანგარიში გაწული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: შ. შავიშვილი 

საკრებულოს ბიუროს წევრ გ. ჩავლეშვილის აზრით, ამ ა(ა)ი.პ-ის 13-თანამშრომლიდან 

რეალურად სჩანს მხოლოდ თ. კილაძის საქმიანობა, შესაბამისად უპრიანია მას გაეზარდოს 

ანაზღაურება. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით ამ ა(ა)ი.პ-ის ერთ-

ერთი ძირითადი დამსახურება ასევე იქნება ძველი გურული ვაზის ჯიშების მოძიება და 

აღდგენა. 

 

16. ა.(ა)ი.პ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „სამუზეუმო საბიბლიოთეკო 

გაერთიანების“ დირექტორის ანგარიში გაწული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: რ. მემარნიშვილი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დ. კვერღელიძის აზრით ამ ა(ა)ი.პ-ის 

ძირითადი ფუნქცია უნდა გახდეს ბავშვების წიგნებთან დაბრუნება. 

 

17. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. „ტექნოსერვისი“-ს დირექტორის ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ.   

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: დ. რუსიეშვილი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დ. კვერღელიძე შეეკითხა მომხსენებელს - 

რატომ არის მოგება ასე მცირე (12 ათასი ლარი), როცა შ.პ.ს ფლობს ასე ძვირადღირებულ 

ტექნიკას? - მიეცა განმარტება. 

 

18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“-ს 

დირექტორის ანგარიში გაწული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გოგოტიშვილი 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრის თ. ტრაპაიძის აზრით უმჯობესი იქნებოდა 

მუნიციპალიტეტს გაეუქმებინა ეს შ.პ.ს და 57 ათას ლარად შეესყიდა მომსახურება. 

 

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხებზე და 

 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული NN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 და 9 საკითხები ბიუროს 

სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით წარდგენილ იქნას 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მომდევნო სხდომაზე განსახილველად. 

 

 2. დღის წესრიგში გათვალისწინებული NN 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 და 18-ე საკითხები 

მიღებულ იქნას ცნობებად. 

  

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


