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ოქმი #18
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2018 წელი, 9 აგვისტო
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   
თავმჯდომარე.      

ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  წევრები:   
გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია, ე.გორდელაძე,  გ.ჩაგანავა, 
გ.კილაძე, ლ.ბიგვავა, გ.ჩავლეშვილი, გ.თოიძე, 
შ.გოგიბერიძე, ლ.მგელაძე, დ.მჟავანაძე, ალ.ღლონტი.

                         მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-ი.სირაძე
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

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

                                                                          
                                                                დღის წესრიგი

1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო 
მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა, საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილემ- გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ პროექტის ზოგიერთი მუხლები 
გასასწორებელია, ეს ეხება როგორც საარჩევნო უბნებს, ასევე სხვა საკითხებსაც, 
პროექტის ავტორებს მიუთითა საკრებულოს სხდომაზე წარმოედგინათ 
სრულყოფილი პროექტი. 



2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა   
ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
ე.გორდელაძის წინადადებით, დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

შემადგენლობას დაემატა საკრებულოს წევრის, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილის მარიკა 
ჩხიკვიშვილის კანდიდატურა.
3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის 
შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის 
დამტიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:  ი.სირაძე

ლაშა თავაძე
ეროდი გორდელაძე

საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ე.გორდელაძემ განაცხადა, რომ საკრებულომ 
წლის დასაწყისში დაამტკიცა მერიის მიერ შესაბამისი რანგირებითა და კატეგორიებით 
წარმოდგენილი მერიის საშტატო ნუსხის პროექტი, რომელზეც შემდგომში საჯარო 
სამსახურის ბიუროს ჰქონდა შენიშვნები, მითითებული იყო შესწორების შეტანის ვადაც, 
ცვლილებების პროექტი შემოტანილი იქნა დაგვიანებით, მისი აზრით უმჯობესი იყო 
მერიას თავიდანვე კანომმდებლობის შესაბამისად მოეხდინა მობილობა და საჯარო 
მოსამსახურეების რანგებისა და  კატეგორიების მიხედვით დასაქმება.

ბიუროს წევრმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ- 
გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ მერიამ ვერ უზრუნველყო დაშვებული 
შეცდომების საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ რეკომენდირებულ ვადებში 
გასწორება. განუმარტეს,  რომ მიდიოდა მსჯელობა რეორგანიზაციის თუ სხვა სახით 
მომხდარიყო საჯარო სამსახურის ბიუროს შენიშვნების გათვალისწინება.

გაზეთ „გურია ნიუსი“-ს წარმომადგენელმა ნ.გოგელიამ დასვა შეკითხვა-მერიამ 
საშტატო ნუსხის შედგენისას დაარღვია თუ არა არსებული კანონმდებლობა? და ,ასევე, ის 
და მისი კოლეგა გ.გირკელიძე დაინტერესდნენ ვინ ან როგორ უნდა დაუბრუნოს 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს მერიის 38 -პროფესიულ საჯარო მოხელეზე ზედმეტად 
გაცემული თანხები, იკვეთება ამ პროცესში მერიის უფლებამოსილი პირების 
თანამდებობრივი პასუხისმგებლობა თუ არა?

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხზე და 
    
 



გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული ოთხივე საკითხი სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის დღის წესრიგში. 

 

 
 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


