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ოქმი N13

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2018 წელი, 10 აგვისტო 
ქ. ოზურგეთი

              12.00 საათი
თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: 
გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე,  ბ.დოლიძე, ალ.ღლონტი, 
გ.თოიძე, ლ.მგელაძე,  ხ.ცერცვაძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, ვ.ბერიძე,  
ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, მ.ზოიძე, 
რ.სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, ჯ.თავართქილაძე, 
თ.ტუღუში, ლ.კილაძე, ვლ.ღლონტი,  ვლ.ჩავლეშვილი, 
დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-ი.სირაძე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 32-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას,შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის 
წესრიგი,რომელიც დაამტკიცეს 32- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.



საკითხების განხილვის დაწყებამდე განცხადება გააკეთა 
საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ. მან მოუწოდა 
საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს შეექმნათ 
ერთობლივი კომისია, რომელიც აღრიცხავდა 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზარალს თხილის 
მოსავლის მასიური განადგურების გამო და დააყენებდა 
საკითხს მთავრობის წინაშე მათთვის ზარალის 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კომპენსაციის შესახებ. 

    
                                                                          დღის წესრიგი

55.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო 
მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს  წევრმა დ.მამალაძემ აღნიშნა, რომ 
ზოგიერთ სოფელში არ არის მითითებული რომ პლაკატების გაკვრა დასაშვებია 
ელექტრო ბოძებსა და მწვანე ნარგავებზე; თ.ტუღუშმა - უბნებზე დასახელებული 
მრავალბინიანი სახლები არ არსებობს; გ.კილაძემ-გამორჩენილია სოფელ 
სილაურის მოსაცდელი. საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა შენიშვნა გააკეთა, 
რომ მერიამ კვლავ  ვერ შეძლო საკრებულოს სხდომაზე სრულყოფილი პროექტის 
წარმოდგენა. 
56.2. ,,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
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით
57.3.,,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
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით
58.4.„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: ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით

ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა კამათი, საკრებულოს წევრის ბ.ქათამაძის 
აზრით, მერიამ თავის დროზე სწორად ვერ განსაზღვრა მოხელეთა რანგები და 
კატეგორიები, რის გამოც ფინანსურად იზარალა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა, 
ამასთან ერთად ვერავითარი ფინანსური ეფექტი ვერ მოიტანა 
მულიციპალიტეტების გაერთიანებამაც. 

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა შეკითხვა-მერიის რამდენ 
საჯარო მოხელეს დააკლდება თანამდებობრივ სარგოზე თანხა, რანდენი, ვის 
უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა ბიუჯეტზე მიყენებული ზარალისათვის და 
ვინ უნდა აანაზღაუროს იგი? მისი აზრით, საკითხი უნდა შეისწავლოს აუდიტმა 
და დადოს დასკვნა. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გ.ღურჯუმელიძემ დეტალურად 
განმარტა მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებასა და მობილობაში დაშვებული 
შეცდომების თაობაზე, აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის პირველ აპრილამდე მერიას 
ხარვეზები უნდა გაესწორებინა, საჯარო სამსახურის ბიუროს შენიშვნების 
შესაბამისად. მაგრამ არ გაითვალისწინეს , მიუხედავად საკრებულოს არაერთი 
მიმართვისა. საკითხავია რა მიზეზით არ გამოიყენა მერიამ გასწორების 
შესაძლებლობა და ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მობილობაში დაშვებულ 
შეცდომებსა და მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებულ ფინანსურ ზარალზე, რა 
ბედი ელის იმ  პროფესიულ საჯარო მოხელეებს, რომელთაც ეს ცვლილება 
ეხებათ?

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ  დასვა შეკითხვა -ვინ 
უნდა აუნაზღაუროს ბიუჯეტს მიყენებული ზარალი? საკრებულოს წევრმა 
მ.ჩხიკვიშვილმა კი განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა დადგეს შესაბამისი 
თანამდებობის პირის პერსონალური პასუხისმგებლობის საკითხი.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
სხდომის დახურვის შემდეგ განცხადება გააკეთა მოქალაქე ზ.მუჯირმა-

აღნიშნა, რომ ცხოვრობს მერიის ადმინისტრაციული შენობის უკან მდებარე 
ქუჩაზე, მის საცხოვრებელ   სახლს  დაეცა ხე, რომელმაც დაუზიანა სახურავი, 
სახლის გადახურვა მერიამ განახორციელა ორი თვის დაგვიანებით, წვიმამ 
დაუზიანა ორივე სართული ავეჯთან ერთად, მოითხოვა სახლის რემონტი, ასევე 
დასაქმება და მისი ეზოს ირგვლივ მანქანების პარკირების აკრძალვა ან საფასურის 
გადახდა. განუცხადეს, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმარებიან.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


