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ოქმი #2
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2017 წელი, 13 დეკემბერი
 ქ. ოზურგეთი
12.00 – 13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
      საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: გ. 
ღურჯუმელიძე, ე. გორდელაძე, ლ. საჯაია, ტ. აროშიძე, 
ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა, ტ. აროშიძე, დ. მჟავანაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.
მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ და გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

    
                                                         დღს წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

2 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ჩაგანავა



3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ’’ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 

კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და 
სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია
5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ’’ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა დაბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ’’ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გოჩა კილაძე
7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ სამსახურის დებულებასა და ეკონომიკური 
განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულებაში შეიმჩნევა 
ფუნქციათა დუბლირება განყოფილებებს შორის -მოითხოვა მათი დაკონკრეტება.

8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
10.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
11.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ დააყენა საკითხი 

ბიუჯეტის შემოსულობებისა და ყოველთვიური განწერების თაობაზე და 
დებულების მოთხოვნის  შესრულების აუცილებლობაზე.

12.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტის დაახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
14. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის 

საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
15.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი 

მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
16.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ოზურგეთის 

მომავლისათვი”-ს რეგისტრაციის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
17.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ოზურგეთელ 

მშრომელთა და ხელმოკლეთა ინტერესებისათვის” რეგისტრაციის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

     გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :



1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული 1-15-ე საკითხი, ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 35-ე 
მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
რეგისტრირებულ იქნან ფრაქციები: ,,ოზურგეთის მომავლისათვი”-ს 
თავმჯდომარე ლევან მგელაძე და  ,,ოზურგეთელ მშრომელთა და ხელმოკლეთა 
ინტერესებისათვის”-თავმჯდომარე შოთა გოგიბერიძე.

3.ფრაქციათა რეგისტრაციის თაობაზე ეცნობოს საკრებულოს მორიგ 
სხდომას.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


