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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მორიგი სხდომის 
 

   2015 წელი, 8 იანვარი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-13.30 საათი 
 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. ჩავლეშვილი, ტ. 

აროშიძე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. 

კილაძე, მ. გოგოტიშვილი.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრები: მ. ჩხაიძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, ლ. 

ნაცვალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, დ. თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. 

კოჩალიძე, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, რ. 

სკამკოჩაიშვილი, ბ. გობრონიძე, კ. გობრონიძე, ნ. 

კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. 

ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. მჟავანაძე,  მ. 

ბერიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის პირველი 

მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები; არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

მასმედიის და საზოგადოების წარმომადგენლები.  

სხდომის თვამჯდომარემ დ. დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 

მიულოცა შობა-ახალი წელი, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დაპუტატიდან 

რეგისტრაცია გაიარა 33-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ 

გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 32-ხმით. 

საკითხების განხილვის დაწყებამდე მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა 

მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა ითხოვა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ - განხილვა გადმოეტანათ წინ, რაზედაც 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო დაეთანხმა. 

 

დღის წესრიგი 

 
1.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საქმიანობის 

შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: დიმიტრი კვერღელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 



მომხსენებელმა დ. კვერღელიძემ მოკლედ მიმოიხილა სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში დაფიქსირებული ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საფინანსო-ეკონომიკურ 

საქმიანობაში არსებული ნაკლოვანებები და დარღვევები, ყურადღება გაამახვილა ამ 

დარღვევათა პრევენციის მიზნით შიდა აუდიტის სამსახურის მუშაობის გააქტიურების 

მნიშვნელობაზე და გამოთქვა მოსაზრება შიდა აუდიტის სამსახურმა (გ. ჩაგანავა) 

ყოველკვარტალურად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანგარიში 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობაში 

კანონდარღვევისა და ნაკლოვანებების პრევენციის მიზნით სამსახურის მიერ გაწეულ 

მუშაობაზე, რაზედაც საკრებულო ერთხმად დაეთანხმა. 

საკრებულოს წევრმა თ. ბურჭულაძემ გამოთქვა აზრი, რომ აუდიტორულ 

დასკვნაში დაფიქსირებული დარღვევების კონკრეტულად შესწავლის მიზნით 

საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ კარგი იქნებოდა შეცდომები 

და დანაშაული განსხვავებულიყო ერთმანეთისგან, მისი აზრით აუდიტორული დასკვნა 

უნდა შეფასდეს, პოლიტიკური შეფასება არაა საკმარისი, მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობა დაზარალდა, ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს. საკითხავია რატომ 

მაინცდამაინც 500 (ხუთას) ლარამდე განისაზღვრა დეპუტატის უფლება-მოვალობების 

განხორციელებისათვის სჭირო თანხების მაქსიმალური ოდენობა. 

ნ. გიორგაძემ - სოფელ ცხემლისხიდის ამომრჩევლემა განაცხადა, რომ 

მუნიციპალიტეტის ყოფილ გამგებელს კოტე შარაშენიძეს ჩადენილი აქვს სერიოზული 

ეკონომიკური დანაშაული, მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების მიცემა არასაკმარისია. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა დაზარალდა, დამნაშავენი უნდა დაისაჯონ, მოითხოვა 

აუდიტორული დასკვნის პროკურატურისთვის გადაგზავნა. 

საკრებულოს წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების 2012-2013 წლებში გაწეული საფინანსო-ეკონომიკური საქმოანობა შეფასდა 

არადამაკმაყოფილებლად.   

 

1.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 32-ხმით, წინააღმდეგი ერთი. 

 

2.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და 

საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 

თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 32-ხმით, წინააღმდეგი ერთი. 

 



3.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და 

გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 32-ხმით, წინააღმდეგი ერთი. 

 

2.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საკრებულოს აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 

 

4.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: გია მამაკაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 

 

3.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 32-ხმით. 

 

4.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


