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ქ. ოზურგეთი
17.00 სათი -19.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე- გ.ღურჯუმელიძე. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, დ.მჟავანაძე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. 
ჩხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, ბ. დოლიძე, ხ .ცერცვაძე, გ. 
ჩავლეშვილი, თ. გოგუაძე, შ. გოგიბერიძე, მ. 
გოგოტიშვილი, დ .მამალაძე, ლ .საჯაია,  ლ. მგელაძე,  ვ. 
ბერიძე, გ. მდინარაძე, ბ. ქათამაძე, ლ. ნინიძე, პ. კიღურაძე,  
გ. ჩავლეშვილი, მ. ზოიძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, 
ვ.ჩხაიძე,  გ.თოიძე, ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, გ.კილაძე, 
თ.ბურჭულაძე, დ.ჭაკნელიძე,  ტ.მგელაძე,  მ.ბერიძე.
მუნიციპალიტეტის მერი -  კ. შარაშენიძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე 46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 43-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც 
დაამტკიცეს 42 ხმით.



                                                
                                                                  დღის წესრიგი

2.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, 
საკრებულოს  აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების 
განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.
    
 მომხს: დ. დარჩია
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულქნა 38-ხმით, წინააღმდეგი -4.
       
      საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ ამ საკითხის განხილვისას გამოთქვა აზრი, რომ 
საკრებულოს აპარატში თანამშრომლების რაოდენობის გაზრდა მიზანშეწონილი 
არაა, 46 წევრიანი საკრებულოსთვის 24 კაციანი აპარატი არ არის საჭირო, 
ბიუჯეტის თანხების გაუმართლებელი ხარჯია, განუმარტეს, რომ ეს ზრდა 
განპირობებულია მუნიციპალიტეტების გაერთანებით. ბ. ქათამაძის აზრით 2012 
წლის გაერთიანებული საკრებულო მუშაობდა 15 კაციანი აპარატით.
      ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ფრაქციის თავმჯდომარემ 
დ.მჟავანაძემ განაცხადა, რომ  5 მოსამსახურით დაკომპლექტებული განყოფილების 
დამატება აპარატისათვის, საკრებულოს მუშაობის გამჭვირვალობისათვის, 
გაუმართლებელია, როცა წინა საკრებულოს აპარატი მის გარეშეც აკეთებდა ამ 
საქმეს. 
    საკრებულოს თავმჯდომარე დ. დარჩიამ განმარტა, რომ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით იყენებს 
თანამედროვე მექანიზმებსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს, დაინერგა სხდომების 
პირდაპირი ტრანსლირება, 5 სოფელში გაიხსნა საზოგადოებრივი ჩართულობის 
ცენტრი. ასევე ,  ოზურგეთი ერთ-ერთი პირველია საქართველოს 
მუნიციპალიტეტებს შორის, რომელიც OGP-ის სამოქმედო გეგმაში ჩაერთო, რაც 
გულისხმობს  ვალდებულებას  საკრებულოს სქმიანობის გამჭვირვალობის 
მიმართულებით. ეს განყოფილება, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, უზრუნველყოს 
მოქალქეთა ინფორმირებულობა და აქტიური ჩართულობა თვითმმართველობის 
განხორციელების პროცესში. 
        საკრებულოს წევრმა ლ.მგელაძემ განაცხადა, თუ რატომ არ არის 
გათვალისწინებული  ქ.ოზურგეთის მერიის საკრებულოს აპარატის 
თანამშრომლების რანგები,  რაზედაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ განუმარტა, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების 
შესაბამისად, რანგები ენიჭება არა პიროვნებებს, არამედ პოზიციებს, რაც 
კონკრეტული ფუნქციების მიხედვით არის განსაზღვრული.
 დადგენილება მიიღეს 38 ხმით, წინააღმდეგი იყო 4.

12.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 



თაობაზე.
    მომხს: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით

13.3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს : გ. ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით

14.4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. ჩაგანავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით

15.5.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ლ. ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით

16.6.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე. 
     მომხს: დ. დარჩია
     თანამომხს: ლ.ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით
    ამ კომისიის შემადგენლობიდან ამოღებულ იქნა საკრებულოს წევრი-
ვ.ჩიგოგიძე.
 საკითხის განხილვისას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ-
ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ ხვალ იმართება კურორტ „გომის მთის“განვითარების 
გეგმის განხილვა, რომელსაც კომისიის წევრები აუცილებლად, ხოლო 
საკრებულოს სხვა წევრები სურვილისამებრ უნდა დაესწრონ.

17.7.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 



კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ლ.საჯაია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით

18.8.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ლ.საჯაია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით 
ამ კომისიიდან საკუთარი სურვილით ამოღებული იქნა საკრებულოს წევრ 
ლ.კილაძის კანდიდატურა და დაემატა სკრებულოს წევრები: თ. გოგუაძე და დ. 
მამალაძე.

19.9.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:  გ.კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით
20.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:  გ.კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით
ამ კომისიას დაემატა საკრებულოს წევრ-დ.მჟავანაძის კანდიდატურა.

    21.11.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:  ე.გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის



მიღებულ იქნა 42-ხმით
22.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:  ე.გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით
ამ კომისიის პესონალურ შემადგენლობას დაემატნენ საკრებულოს წევრები: 
თ.გოგუაძე და ვ.ჩიგოგოძე.

        3.13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.
  მომხს: დ. დარჩია

თანამომხს: კ.შარაშენიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
    ამ საკითხის განხილვამდე დარბაზში შემოვიდა მერი კ.შარაშენიძე, სხდომის 
თავმჯდომარე  დ. დარჩია საკრებულოს სახელით მიესალმა მას და უსურვა 
წარმატებები საქმიანობაში. თავად მერმა მადლობა გადაიხადა კეთილი 
სურვილებისათვის და განაცადა, რომ ერთობლივი მუშაობით წარმატებებს 
მიაღწევენ მუნიციპალიტეტის შემდგომ განვითარებაში.
შემდგომ დაიწყო საკითხის განხილვა. საკრებულოს წევრმა მ.გოგოტიშვილმა 
განაცხადა,რომ კარგი იქნებოდა თუ ცალკე იქნებოდა სოფლის მეურნეობის 
სამსახური. საკრებულოს წევრმა ლ.მგელაძემ დასვა საკითხი ქ. ოზურგეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის თანაშემწეების რიცხვის 
გაზრდაზე.
      საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ იკითხა-რატომ არ არის 
გათვალისწინებული წამყვანი სპეციალისტი? საკრებულოს წევრმა 
მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ გენდერულ საკითხებში არასაკმარისია  2-
საშტატო ერთეული.
    საკრებულოს წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხი გასცეს და 
განმარტებები გააკეთეს მერის   მრჩეველმა კ.კიღურაძემ და  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ე.გორდელაძემ. 

         4.14.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე. 
  მომხს: დ. დარჩია

თანამომხს: კ.შარაშენიძე
       23.15.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



განკარგულების მიღების შესახებ. 
 მომხს: დ. დარჩია

თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
     24.16.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
      25.17.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების შესახებ.

 მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
       26.18.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

    მომხს: დ. დარჩია
    თანამომხს: კ.შარაშენიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
        27.19.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების შესახებ.

  მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
     28.20.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.



    მომხს: დ. დარჩია
    თანამომხს: კ.შარაშენიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 42-ხმით5.
     5.21.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების 
შექმნის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მიღების თაობაზე.

  მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
დადგენლება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ლ.ნინიძემ მოითხოვა 
ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალში ასკანის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში დასახელებული სოფელი ეწერი ამოღებული იქნას სიიდან, რაზედაც 
განუმარტეს, რომ ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვრების შეცვლის 
საკითხი წყდება მთავრობის დონეზე.
        29.22.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების შესახებ.

  მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
     30.23.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის 
საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.  

 მომხს: დ. დარჩია
 თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 43-ხმით
      31.24.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი 
მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების შესახებ.

   მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: კ.შარაშენიძე
განკარგულება თან ერთვის მიღებულ იქნა 43-ხმით სხდომა დახურულად 
გამოცხადდა.
    სხდომის დახურვის შემდეგ საკრებულოს წევრმა ვასილ ჩიგოგიძემ-აღნიშნა, 
რომ  ვერ დაესწრო პირველ სხდომას, საკრებულოს წევრებს მიულოცა მუშაობის 



დაწყება,უსურვა წარმატებები და განაცხადა, რომ ხვალ 18 საათზე ოზურგეთის 
სახელმწიფო თეატრი  სამხატვრო გალერეასთან ერთად მართავს აბსურდის 
თეატრის სპექტაკლს და მოუწოდა საკრებულოს წევრებს დასწრებოდნენ მას, ასევე 
აღნიშნა,რომ თეატრმა დაიწყო თავისი საიუბილეო -150-ე სეზონი.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


