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ოქმი N19
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის                    
                                                                                                18 ნოემბერი, 2016 წელი   

                                                                                 12.00 საათი  
                                                                                     ქ.ოზურგეთი                                                                        

თავმჯდომარეობდა:დიმიტრი კვერღელიძე ოზურგეთის მუნციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.    

ესწრებოდნენ: საკრებულოს  მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: დ. 
ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ლ.საჯაია, ე. 
გორდელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, ბ. 
ღლონტი, თ. ბურჭულაძე, ალ გოგოძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. ჩხაიძე, 
ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე,  რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. 
ნიჟარაძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ბ. 
ლომჯარია,  რ.გაბაიძე, ბ.ქათამაძე, ი.მამალაძე,  ლ.ნაცვალაძე,  ბ. 
იმნაიშვილი, ბ.გობრონიძე, კ. გობრონიძე, დ. მჟავანაძე,  
ი.დუმბაძე,  ნ. დობორჯგინიძე, შ, დოლიძე, ი. ჩხაიძე, მ.ბერიძე, 
ლ.სიჭინავა.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 
გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 
წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. კვერღელიძე მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 35-
მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   საკრებულოს წევრებს გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 35-ხმით.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე, დ.კვერღელიძემ საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ მიაწოდა მოკლე ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
პროექტზე მუშაობის თაობაზე, მადლობა გადაუხადა გამგეობის შესაბამის სამსახურსა და 
ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო პროექტის პროგრამულად წარმოდგენაში. მოუწოდა 
საკრებულოს წევრებსა და მუნიციპალიტეტის ყველა დაინტერესებულ პირს აქტიური 
მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის საბოლოო შემუშავებაში, 21 ნოემბერს მოეწყობა 
ბიუჯეტის პროექტის საჯარო  განხილვა, ბიუჯეტის პროექტი დაუბრუნდება 
მუნიციპალიტეტის გამგეობას, რომელსაც მიეცემა საშუალება გაითვალისწინოს 
საკრებულოს აპარტში შემოსული წინადადებები და რეკომენდაციები პროექტის საბოლაო 
ვარიანტის შედგენისათვის. მისასალმებელია, რომ მუნიციპალიტეტის ისტორიაში 
ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია პროგრამულად, პრიორიტეტები განსაზღვრულია 



კანონშესაბამისად, ფინანსურად და პოლიტიკურად გამართულია, საგულისხმოა , რომ 
პროექტი კვლავ მიმართულია მუნიციპალიტეტის მოქალაქეების სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, 2017 წელს მიღწეული იქნება, რომ 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში აღარ იარსებებს ტრანსპორტისათვის გაუვალი გზის 
მცირე მონაკვეთიც. აუცილებლად მოხდება სკოლამდელი სააღმზრდელო 
დაწესებულებების იმ თანამშრომლების ხელფასების ზრდა, რომელთაც მეორე ეტაპზე 
უნდა გაზრდოდათ  ანაზღაურება, აქაც დაცული იქნება სამართლიანობის პრინციპი. 
აღნიშნა, რომ პროექტი განხილულია საკრებულოს ყველა კომისიასა და ფრაქციაში.

შემდეგ ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენისათვის სიტყვა გადასცა 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის,  
გ.მამაკაიშვილის.

           დღის წესრიგი

1.64. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების  თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე  
 თანამომხს: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის 
გ.მამაკაიშვილის მოხსენების შემდეგ სხდომა გადავიდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

ფრაქცია „ერთანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ 
შენიშვნები ამჟამად პროექტის მიმართ არ ააქვთ.

 საკრებულოს წევრმა ლ.ნაცვალაძემ აღნიშნა, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი 
გაცილებით უკეთესი ვიდრე მიმდინარე წლის.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დიმიტრი კვერღელიძე

თავმჯდომარის მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


