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ოქმი N3

          ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2017 წელი, 8 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი
14.00 სათი -16.00 საათი

თავმჯდომარეობდნენ:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმომქმედ 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, , ბ. ქათამაძე, ლ. ნინიძე,  გ. ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, ვლ. 
ღლონტი, 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,   მ.ბერიძე, ნ.ორაგველიძე.
მუნიციპალიტეტის  მერის მოადგილე-ი.სირაძე.  
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 40-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას 
გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც დაამტკიცეს 40- ხმით.
საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს 
თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 
მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ეროვნული შეფასებით-
რესპუბლიკის 71 -მუნიციპალიტეტიდან, საქმიანობის 
გამჭვირვალობისა და საზოგადოების ჩართულობის ინდექსის 
მიხედვით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გავიდა 
პირველ ადგილზე, მადლობა გადაუხადა საკრებულოს აპარატსა 



და პროექტში ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
ერთობლივი მუშაობისათვის. 

                                                    
 დღის წესრიგი

6.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთადა სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
4 დეკემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის  თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

              დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 40 -ხმით
             ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ე.გორდელაძემ განაცხადა, რომ საკითხის 
შემოტანა განსახილველად განაპირობა საკრებულოს  წინა სხდომაზე გამოთქმულმა 
შენიშვნამ- მერიის საშტატო განრიგსა და სტრუქტურაში არაა გათვალისწინებული მე-4 
რანგის საშტატო ერთეულები, რაც მისი აზრით,  მობილობის წესით საჯარო მოხელეების 
დასაქმებისას, ბევრ მათგანს უმუშევარს დატოვებს და მოითხოვა შესვენების გამოცხადება 
და საკრებულოს მუშა ჯგუფისა და მერიის წარმომადგენლებთან ერთად კიდევ ერთხელ 
გავლილი სტრუქტურის ცვლილებების დამტკიცება. რასაც, სხდომის თავმჯდომარის 
დ.დარჩიას წინადადებით საკრებულომ დაუჭირა მხარი. 
             ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა - ლ.თავაძემ განაცხადა, რომ მერიის 
ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა თავისი შეხედულების მიხედვით, არსებული ქვოტის 
ფარგლებში, შეიმუშაოს და საკრებულოს წარუდგინოს შტატები და სტრუქტურა, თუმცა 
მზად არიან კიდევ ერთხელ საკრებულოს მუშა ჯგუფთან განიხილონ საკითხი.
            საკრებულოს წევრი ბ.ქათამაძე -დაინტერესდა - წინა სხდომაზე რატომ არ დააყენა 
ეს საკითხი უმრავლესობამ.
             საკრებულოს წევრმა შ.გოგიბერიძემ მხარი დაუჭირა მოსაზრებას, რომ შტატების 
დაკომპლექტება მერიის საკუთარი უფლებამოსილებაა. 
             14.45 საათზე 30 -წუთით გამოცხადდა შესვენება -საკითხის შესათანხმებლად.
შესვენების შემდეგ რეგისტრაცია გაიარა 38 -მა საკრებულოს წევრმა.

შესვენების შემდეგ მომხსენებელმა ლ.თავაძემ საკრებულოს წარუდგინა 
შეთანხმებული ვარიანტი: რომლითაც, მერიის სამსახურების ყველა განყოფილებაში 
შეყვანილ იქნა მე-4-ე რანგის 1-2 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტების საშტატო 
ერთეული, ხოლო ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებს დაემატა 2 ერთეული.

7.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, 
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №2 დადგენილებაში 
ცვლილების  შეტანის  თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

             დადგენილება თან ერთვის
             მიღებულ იქნა 38 -ხმით
          ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ე.გორდელაძემ განაცხადა, რომ საკითხის 
შემოტანა განსახილველად აქაც განაპირობა მე-4-ე რანგის საშტატო ერთეულის 
შემოღების აუცილებლობამ. საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ, გამოთქვა აზრი, რომ ეს 



საკითხები უკეთესი იყო განეხილა საკრებულოს ბიუროს და დასამტკიცებლად 
წრმოედგინა შეთანხმებული პროექტი.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

         სხდომის დახურვის შემდეგ საკრებულოს წევრმა ლ.ნინიძემ დააყენა საკითხი 
საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების განსახორციელებელი ხარჯების გაზრდის 
შესახებ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


