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ოქმი #2
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს  სხდომის

2018 წელი, 2 თებერვალი
 ქ. ოზურგეთი
11.00 – საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
     საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: გ. 
ღურჯუმელიძე, ე. გორდელაძე, ლ. საჯაია, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა, ტ. აროშიძე, დ. მჟავანაძე, შ.გოგიბერიძე, 
ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.
მასმედიის წარმომადგენლები.

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

    
                                                          დღის წესრიგი

  
1. ,,საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების  
ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული მოვალეობის 
შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 14 დეკემბერის  №8 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ„ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017  წლის 14 დეკემბერის  №10 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  
წლის 14 დეკემბერის  № 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბერის №12 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 

მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 14 დეკემბერის  №13 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილოებითი 
დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N14 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და 

ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
12. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 14 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17 დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

14. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 14 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

15. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

16. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და 
ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N20 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

17. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე



18. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 
დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა

20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული საკონსულტაციო 
თანასწორობის საბჭოს“-ს შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია

21. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია

         დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნა 
გამოთქვა, საკრებულოს სივრცით-ტერიტოირული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ, ლ.ბიგვავამ, განმარტა, რომ საიჯარო ქირა 
უნდა განსაზღვროს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ საკრებულოსთან შეთანხმებით და 
არა აუდიტორმა, ასევე შენიშვნა გამოთქვა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით  ფრაქცია 
,,ოზურგეთის მომავლისათვის“ თავმჯდომარე ლ.მგელაძემ,  მოითხოვა პროექტში 
არსებულ ბოძებზე თანხის განსაზღვრა, აღმასრულებელ ხელისუფლებას დაევალა 
პროექტის შესწორებული ვარიანტის წარმოდგენა,  რის შემდეგაც საკითხი შეტანილ 
იქნება საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განსახილველად და დასამტკიცებლად.
ბიუროს წევრებმა  განიხილეს და იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 
საკითხებზე და

   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები  შესაბამისი 
ცვლილებების წარმოდგენის შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში განსახილველად და დასამტკიცებლად.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


