
N 279 15/11/2016

ოქმი #24
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს  სხდომის

          2016 წელი, 15 ნოემბერი
          ქ. ოზურგეთი
          12.00 – 14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დიმიტრი კვერღელიძე-ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ.  
საჯაია, გ. ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე,  დ. ჭაკნელიძე,  ალ. 
გოგოძე, ვლ. ვადაჭკორია, ე. გორდელაძე, ბ. ღლონტი, 
გ.კილაძე, თ. ბურჭულაძე.  
მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე-არჩილ 
ყაზაიშვილი, მოადგილეები ბადრი გობრონიძე და გიორგი 
ღურჯუმელიძე.
სათათბირო ხმის უფლებით შვებულებაში მყოფი 
საკრებულოს თავმჯდომარე -დავით დარჩია.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

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

       დღის წესრიგი
1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ.
მომსს:დ. კვერღელიძე
თანამომხს:გ.მამაკაიშვილი

საკითხის განხილვის დაწყებამდე სხდომის თავმჯდომარემ-
დ.კვერღელიძემ  გააკეთა მოკლე ინფორმაცია ბიუჯეტის საჯარო განხილვისა და 
დამტკიცების პროცედურასა და ვადაზე.

ბიუროს წევრმა ლ. საჯაიამ გამოთქვა აზრი მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების აღმზრდელ-
მასწავლებლებისათვის, უკიდურეს შემთხვევაში იმათთვის მაინც , ვისაც 
ხელფასები არ მომატებიათ, შრომის ანაზღაურების  50 ლარით გაზრდის 
აუცილებლობაზე.



საკრებულოს თავმჯდომარემ -დავით დარჩიამ მოიწონა ეს აზრი და 
დაავალა ლ. საჯაიას პროექტში გამოენახა დაფინანსების შესაბამისი 
წინადადებებიც.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. (15.10-15.11)

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: გ. ჩავლეშვილი

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 
გაწეული მუშაობის შესახებ. (15.10-15.11)

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: დ.ჭაკნელიძე

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული 
მუშაობის შესახებ. (15.10-15.11)

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: ე.გორდელაძე

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის 
შესახებ. (15.10-15.11)

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: ტ. აროშიძე

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. (15.10-15.11)

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: ლ. საჯაია

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 
ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  მუდმივმოქმედ კომისიათა მიერ მიმდინარე წლის 15 ოქტომბრიდან 
15-ნოემბრამდე  გაწეული მუშაობის ანგარიშები; აღინიშნა, რომ 
მუნიციპალიტეტის გამგეობას ძირითადად განსაზღვრული აქვს 2017 წლის 
ბიუჯეტის პარამეტრები და პრიორიტეტები, მაგრამ საბოლოო დოკუმენტის 
მიღებისათვის აუცილებელია მისი საკრებულოს კომისიებში და ფრაქციებში 
განხილვა, შემდეგ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე მოსმენა და საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისა და საჯარო განხილვის მიზნით 
გადაწყვეტილების მიღება, ასევე  კომისიებს მნიშვნელოვანი მუშაობა აქვთ 
გაწეული საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგომი 
პრობლემატური საკითხების გადაჭრის ღონისძიებების მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის შესაბამის სამსახურებთან ერთად დასახვაში.

  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :



1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ“ 
საკითხი შეტანილ იქნეს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
2.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა 2016   წლის 15 
ოქტომბრიდან 15 ნოემბრამდე    გაწეული მუშაობა  შეფასდეს 
დამაკმაყოფილებლად.

დიმიტრი კვერღელიძე

თავმჯდომარის მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


