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ოქმი #19
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი,3 სექტემბერი
ქ. ოზურგეთი

13.30 – 15.30 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, გ.კილაძე, 
ლ.ბიგვავა, გ.ჩავლეშვილი, გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე, 
ბ.დოლიძე, ალ.ღლონტი, ხ.ცერცვაძე.
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი-ალ.სურგულაძე,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.„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების 
დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

თეიმურაზ მოქია
ლელა საჯაია

ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა და თანამომხსენებელმა 
ლ.საჯაიამ -იმ მოტივით, რომ საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცებამდე 



უმჯობესია საბავშვო ბაღების რეფორმასთან დაკავშირებული ხუთივე 
დადგენილების პროექტი სამართლებრივი ექსპერტიზის მიზნით გადაეგზავნოს 
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისიურიდიულდეპარტამენტს,ასევე 
მოხდესპროექტების განხილვა საზოგადოებრივ დარბაზთან ერთად. ითხოვა 
მათზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება, რომელსაც 
ბიუროს წევრებმა მხარი დაუჭირეს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ მერიის შესაბამისმა სამსახურმა ბაღების რეფორმასთან დაკავშირებით 
წინასწარ მოამზადოს სამოქმედო გეგმა დაწარუდგინოს საკრებულოს.

2.„სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის 
მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

თეიმურაზ მოქია
ლელა საჯაია

3.,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 
მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების 
პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების 
დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღებისთაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

თეიმურაზ მოქია
ლელა საჯაია

4.,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 
მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების 
სისტემის დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

თეიმურაზ მოქია
ლელა საჯაია

5.„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 
მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის 
პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

თეიმურაზ მოქია
ლელა საჯაია



6.„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 მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

ლაშა თავაძე

7.„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N42 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ალექსანდრე სურგულაძე

თამაზ ლომჯარია
გიორგი ჩაგანავა

ამ საკითხის განხილვისა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პროექტის 
საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენების შესახებ, რათა 
დაინტერესებულ პირებს ჰქონდეტ შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავისი 
მოსაზრებები.

8.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

თანამომხსენებელმა გ.კილაძემ განაცხადა, რომ დაბა ნასაკირალის 
მაჟორიტარმა საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ კომისიის სხდომაზე ითხოვა 
ნუსხიდან დაბის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების ამოღება, იმ 
მოტივით, რომ დაბის მცხოვრებლებს, რომლებიც ამ ნაკვეთებით სარგებლობენ არ 
შეუძლიათ აუქციონში მონაწილეობა. განუმარტეს იგი არ არის ნუსხიდან 
ამოღების იურიდიული საფუძველი და ეს საკითხი საკრებულოს სხდომაზე 
განიხილება.

9.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას 
ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და 
საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ალექსანდრე სურგულაძე



მალხაზ გორგოშიძე
გოჩა კილაძე

10.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო 
საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

მალხაზ გორგოშიძე
გოჩა კილაძე

11.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარევაჭრობის რეგულირების 
შესახებ”- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ალექსანდრე სურგულაძე

ლაშა თავაძე
ლავრენტი ბიგვავა

თანამომხსენებელმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ პროექტის ავტორებს არ 
გაუთვალისწინებიათ კომისიის დასკვნაში არსებული შენიშვნები  და 
წინადადებები, არ წარმოუდგენიათ გარე ვაჭრობის რეგულირების ღონისძიებათა 
გეგმა.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ ამ საკითხის გადაწყვეტის პროცესშ აუცილებელია მოსახლეობისა და 
საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა.

ბიუროს წევრმა შ.გოგიბერიძემ განაცხადა, რომ მარტო მერიის სამსახური 
ვერ უზრუნველყოფს პრობლემის გადაჭრას,უნდა შემუშავდეს კომპლექსურ 
ღონისძიებათა გეგმა შესაბამისი მაკონტროლებელი სამსახურების ჩართულობით. 

12.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ხ.ცერცვაძემ შეკითხვა დაუსვა 
მერის მოადგილეს ი.სირაძეს ც-გეპატიტისა და მოქალაქეთა მედიკამენტებით 
დახმარების პროგრამებზე, რაზედაც მიიღო შესაბამისი განმარტება.

ბიუროს წევრმა ლ.საჯაიამ დააყენა საკითხი მუნიციპალიტეტის იმ 
აბიტურიენტებისა და შესაბამისი საჯარო სკოლების შესაბამისი პროგრამული 
მუხლიდან დროულად დაჯილდოების თაობაზე, განუმარტეს, რომ მერიის 
შესაბამისმა სამსახურმა საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან უნდა 
გამოითხოვოს ოფიციალური ცნობა. 



13.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მეორე 
კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ“ -ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე. 
მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ აღნიშნა, რომ მიუხედავად დაპირებისა, მერიამ არ 
წარმოადგინა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საბიუჯეტო და ადგილობრივი 
კოდექსების მოთხოვნათა შესაბამისად წარმოდგენა.

14. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველ კლასს 
დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის 
საჭიროების  შესახებ.

მომხს: ლ.ბიგვავა
თამამომხს: თ.ლომჯარია

15.კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.

მომხს: ლ.ბიგვავა
თამამომხს: თ.ლომჯარია

ამ საკითხის განხილვისას სკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ გამოთქვა მოსაზრება გეგმის პრეზენტაცია გაიმართოს სოფელ 
შემოქმედში.

თანამომხსენებელმა თ.ლომჯარიამ აღნიშნა, რომ აუცილებელია 
ქობულეთის, შუახევისა  და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების მერების შეხვედრა 
და გომის მთაზე საზღვრების დადგენა-გამიჯვნა.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ მოითხოვა მერიის სამსახურებმა ვადებში 
წარმოადგინონკომისიების დასკვნებში გამოთქმული წინადადებებისა და 
შენიშვნების შესაბამისად კორექტირებული სამართლებრივი აქტების პროექტები, 
ამასთან გაცილებით ადრე შემოიტანონ ის პროექტები, რომლებიც მოითხოვენ 
სამართლებრივ ექსპერტიზაზე წინასწარ გაგზავნას.

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხზე და
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში 
გათვალისწინებული პირველი ხუთ საკითხზე გაგრძელდეს საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოება.

2.N 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 საკითხის ხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში. 

3.N 7 საკითხი დაყენებულ იქნას საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე.



დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


