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                                                                     ოქმი N1

   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

  2018 წელი, 12 იანვარი

  ქ. ოზურგეთი

 11.00 სათი -14.30 საათი

თავმჯდომარეობდა:  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, ლ.მგელაძე, შ.გოგიბერიძე, ბ.დოლიძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ლ.თოიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ხ.ცერცვაძე,  
თ.გოგუაძე, შ.თავდიშვილი, ვ.ჩიგოგიძე,  დ.მამალაძე,   
ვ.ბერიძე,  ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე,  
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,  თ.ბურჭულაძე, დ.ჭაკნელიძე,   მ.ბერიძე, 
ლ.სიჭინავა, ნ.ორაგველიძე. 
მუნიციპალიტეტის მერი-კ,შარაშენიძე, მერის მოადგილე-
ი.სირაძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიის პასუხისმგებელი მუშაკები.
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 41-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 



საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 41- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულომ  ცნობად მიიღო 
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარის ე.გორდელაძის ინფორმაცია საკრებულოში სამი ფრაქციის: 
„ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ (თავმჯდომარე-ლ.თოიძე) ,„ქართული 
ოცნება-მრეწველები“(თავმჯდომარე ბ.დოლიძე) და „ქართული ოცნება -
მწვანეები“(თავმჯდომარე-გ.ჩავლეშვილი) შექმნის, ასევე, კანონმდებლობის 
შესაბამისად, საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეების მოადგილეების 
არჩევის შესახებ : „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-გელა 
ჩავლეშვილი და მარიკა ჩხიკვიშვილი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“შალვა 
თავდიშვილი, „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-პაატა კიღურაძე, „ქართული 
ოცნება-მრეწველები“ ლევან კილაძე, „ოზურგეთელ მშრომელთა და ხელმოკლეთა 
ინტერესებისთვის“-დავით მამალაძე, „ქართული ოცნება-მწვანეები“-ხათუნა 
ცერცვაძე, „ოზურგეთის მომავლისათვის“-მიხეილ გოგოტიშვილი.
                                                               დღის წესრიგი

1.1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
ამ საკითხის განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ- დ.დარჩიამ 

მოკლედ ისაუბრა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და  
ფრაქციებში  მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის საბოლო ვარიანტის  შემუშავების 
მიზნით მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთობლივად გაწეულ მუშაობაზე,   მადლობა 
გადაუხადა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს, მერიის თანამშრომლებს, 
საკრებულოს წევრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ყველა დაინტერესებულ პირს 
მუნიციპალიტეტის ძირითადი საფინანსო დოკუმენტის შედგენაში მონაწილეობისათვის.

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოხსენების შემდეგ 
გაიმართა მსჯელობა.

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა აღნიშნა, რომ მთავრობამ შეასრულა სიტყვა 
და იგივე და მეტი მოცულობის ტრანსფერი გამოუყო მუნიციპალიტეტს, ამასთან დასვა 
შეკითხვა-რამდენია 2017 წლიდან გადმოსული ნაშთი, მიეცა განმარტება,რომ ნაშთი  
დაითვლება ბიუჯეტის მიღების შემდეგ.

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ-შ.გოგობერიძემ-განაცხადა,რომ ფრაქციის 
შენიშვნები გათვალისწინებულია, მხარს უჭერენ ბიუჯეტს , მაგრამ კარგი იქნება თუ 
მერია გამონახავს საშუალებას  ახლად დაქორწინებული ოჯახებისა  და საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობის ომის ვეტერანების ერთჯერადად  დაჯილდოებისათვის 
(700 ვეტერანი).ასევე აღნიშნა ქ.ოზურგეთში, ლესელიძის ქუჩაზე მცხოვრები 
უნარშეზღდული ვეტერანის ი.გოგოლაძის დახმარების აუცილებლობაზე. საკითხებს 
მიეცა შესაბამისი განმარტება.

საკრებულოს წევრმა ხ.ცერცვაძემ დასვა შეკითვა-რა გეგმები აქვს მერიას 
ნარჩენების მართვის კუთხით მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. გაეცა პასუხი,რომ 
2017 წელში თემთა მუნიციპალიტეტი დასახელდა ერთ-ერთ საუკეთესოდ და ახლაც 



სერიოზული დაფინანსებაა გათვალისწინებული.
 საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ- ე.გორდელაძემ 

განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა ბიუჯეტი და მხარს უჭერს მას, რაც შეეხება მისი 
წარმოდგენის ვადების დარღვევას, იგი ყველასთვის ცნობილი ობიექტური მიზეზითაა 
განპირობებული. 

კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ აღნიშნა, რომ კომისიაში ოთხჯერ იყო 
ბიუჯეტზე მსჯელობა, მხარს უჭერენ მას, ძირითადი შენიშვნები გათვალისწინებულია, 
კარგი იქნება მერია თუ შექმნის სოციალურ საწარმოს.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ აღნიშნა, რომ ფრაქცია მხარს უჭერს ბიუჯეტს, 
მაგრამ კარგი იქნებოდა მასში გათვალისწინებული იყოს თანხები მუნიციპალიტეტის 
ეკონომიკის განვითარებისათვის.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ ისაუბრა 
წარმოდგენილი ბიუჯეტის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, მან განაცხადა, სასურველია 
ბიუჯეტში გამოყოფილი იყოს ასიგნებები ეკონონიკის განვითარების მიზნით, 
ისტორიულად ოზურგეთი მხარეში წამყვანი იყო და არის ახლაც,  და ამ მხრივაც უნდა 
გადაიდგას ნაბიჯი -ერთი საწარმო ამოქმედდეს. კომისია მხარს უჭერს ბიუჯეტს და 
იმედით -მომავალში ხარვეზები გამოსწორდება.

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარემ -
ტ.აროშიძემ ილაპარაკა ბიუჯეტის წინა წლებთან შედარებით გაზრდილ პარამეტრებზე 
და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური წინსვლაა, განსაკუთრებით საკუთარი 
შემოსავლების მობილიზების კუთხით. ხაზი გაუსვა მომავალში  საახალწლო ამანათების 
გაცემის უკეთ ორგანიზების საკითხს. ფრაქცია მხარს უჭერს წარმოდგენილ პროექტს.

კომისიის თავმჯდომარემ-გ.კილაძემ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს პროექტს, მათი 
შენიშვნებიც გათვალისწინებულია, ამასთან მხარს უჭერს მოსაზრებას ეკონომიკის 
განვითარების მიზნით ასიგნების გამოყოფის შესახებ.

ა((ა)ი.პ „ფერმერული განვთარების ცენტრის“ დირექტორმა- შ.შავიშვილმა 
განაცხადა, რომ მათი კუთვნილი მიწის ნაკვეთი და ქონება გადასცეს სამღვდელოებას 
მაგრამ მიღება-ჩაბარების აქტი არაა გაფორმებული.

მერის მრჩეველმა კ.კიღურაძემ პასუხი გასცა საკრებულოს წევრ მ.ჩხიკვიშვილის 
რეპლიკას და აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ავ-კარგი გამოჩნდება 
წლის ბოლოს-თუ საკუთარი შემოსავლებში იქნება ზრდა.

2.2.,,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
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
3.3.,,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: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით



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

მომხსენებელი: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნქნა 36-ხმით

2.5.„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: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
3.6.„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: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
4.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
4.8.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთადა სხვა 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისადა საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 
დეკემბრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
5.9.„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: დავითდარჩია
თანამომხსენებელი:ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის



მიღებულ იქნა 37-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრი-ხ.ცერცვაძე დაინტერესდა, 

კონკრეტულად როგორ მოხდებოდა ა(ა)ი.პ-ების შერწყმა-რეორგანიზაცია, რომელზედაც 
გაეცა შესაბამისი განმარტება.

ფრაქციის თავმჯდომარემ-გენო ჩავლეშვილმა დასვა შეკითხვა -დასაქმდება თუ 
არა სკოლამდელი საბავშვო დაწესებულებების ყველა თანამშრომელი რეორგანიზაციის 
შემდეგ.

საკრებულოს წევრი მაია ზოიძე დაინტერესდა ცენტრალური ბიბლიოთეკის 
ბედით.

საკრებულოს წევრ მ.ჩხიკვიშვილმა ეჭვი გამოთქვა მერიის სამსახურებისა და 
ა(ა)ი.პ-ების ფუნქციათა შესაძლო დუბლირების შესახებ. ყველა ამ შეკითხვას გაეცა 
მოტივირებული პასუხი.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრმა 
ხ.ცერცვაძემ განაცხადა, რომ ზემოთ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი გადაეცა 
საქართველოს საპატრიარქოს და არა სამღვდელოებას.

ვრცელი განცხადებით გამოვიდა ქ. ოზურგეთის მერიის  ერთ-ერთი 
სამსახურის ყოფილი უფროსი ბ.მელუა, რომელმაც უკმაყოფილება გამოთქვა 
მერიაში საჯარო მოხელეთა მობილობის წესით დასაქმების პროცესის გამო, 
კერძოდ, რომ მას არ შესთავაზეს მისი კვალიფიკაციის შესაფერისი თანამდებობა, 
რანგით დაბალზე  თავად თქვა უარი, რის გამოც მიმართა საჯარო სამსახურის 
ბიუროს, მიიღო პასუხი, ელოდება მერის გადაწყვეტილებას.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


