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                                                                        ოქმი N1

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის 

2018 წელი,  9 იანვარი
ქ. ოზურგეთი

15.00 სათი -17.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
ესწრებოდნენ:  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გ.ღურჯუმელიძე, 

საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა, 
ე.გორდელაძე, ლ.საჯაია, ტ.აროშიძე, გ.კილაძე, ლ.მგელაძე, 
შ.გოგიბერიძე.  

 საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები, პრესისა და მედიის წარმომადგენლები
სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ ბიუროს წევრებს გააცნო სხდომის დღის 

წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

                                                                     დღის წესრიგი

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - 
კონსერვატორები”-ს შექმნის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 
ცნობად მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - 
მრეწველების”-ს შექმნის შესახებ -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 
ცნობად მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები”-
ს შექმნის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების 
თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

4. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მომსახურების ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-



ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 5 ივლისის N9 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

5. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 
ივლისის N10 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან საზოგადოებრივი დარბაზის 
შექმნის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“-.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 
დეკემბრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

11. „2017 წელს გაუქმებული ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე



      სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩიამ, განმარტება გააკეთა ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ. აღნიშნა, რომ პროექტის 
შესწორებული ვარიანტი აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან შემოვიდა 8 იანვარს, რის 
გამოც ვერ მოესწრო განხილვა, დ.დარჩიამ, მოუწოდა ფრაქციებსა და კომისიებს  
განიხილონ აღნიშნული პროექტი და წარმოადგინონ მოსაზრებები საკრებულოს მორიგ 
სხდომაზე, რომელის გადატანის შესახებ წინადადებას ერთხმად დაუჭირეს მხარი.
     ბიუროს წევრებმა მოისმინეს, განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხები და

                                                                გადაწყვიტეს:

     დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-10-ე საკითხში ამოღებულ იქნას პირველი 
მუხლის მე-2-ე პუნქტი, ასევე მე-9 საკითხთან დაკავშირებით,  ბიუროს წევრმა გ.კილაძემ 
გამოთქვა აზრი, რომ აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნას ფრაქციის სხდომაზე.
    ბიუროს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები შესაბამისი 
ცვლილებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით შეტანილ იქნას უახლოეს საკრებულოს 
სხდომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


