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ოქმი #28
    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

         ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

                       
                                                                                                2019 წელი, 4 ნოემბერი
                                                                                                                    17.00 საათი
                                                                                                                 ქ.ოზურგეთი

            თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია, საკრებულოს თავმჯდომარე.
            ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გ.ღურჯუმელიძე. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ტ. 
აროშიძე, გ. კილაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. მგელაძე, შ. 
გოგიბერიძე, გ. ჩავლეშვილი, გ. ჩაგანავა, ლ. ბიგვავა, ლ. 
საჯაია, გ. თოიძე, ე.გორდელაძე, ბ.დოლიძე.

                                         მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე: 
ა.სურგულაძე, მერიის ქონების მართვის განყოფილების 
უფროსი: მ.გორგოშიძე, მერიის სამართლებრივი  
უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი:  მ.შილაკაძე. 
საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი პირები.

                                      პრესისა და მედიის წარმომადგენლები.
 

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, სხდომას ესწრება ბიუროს 14 წევრი, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. 

     
                                                          დღის წესრიგი 

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 



თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე 
2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე 
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. მომხსენებელი: 

 მომხსენებელი :   დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 
                                       მ. გორგოშიძე
4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების III 

კვარტლის ანგარიშის მომოხილვის შესახებ“ - განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 
                                       მ. გორგოშიძე
 6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე
საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა მ.შილაკაძემ ისაუბრა მერიაში 

მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესებზე, აღნიშნა, რომ მოცემულ საშტატო 
ნუსხით არ იგეგმება შტატების შემცირება, საშტატო ნუსხას ემატება 5 საშტატო 
ერთეული.  საშტატო ერთეული ემატება შემდეგ განყოფილებებს: 1.ადამიანური 
რესურსების მართვის განყოფილება, 2.ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
განყოფილება, 3.ქონების მართვის განყოფილება, 4. ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა  განყოფილება, 5.ინფრასტრუქტურის განვითარების 
განყოფილება.

ასევე, წარმოდგენილი საშტატო ნუსხა ითვალისწინებს  მერიის სოციალურ 
და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის შეერთებას მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურთან და სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურიდან,  ზედამხედველობის 
განყოფილების გამოყოფას  და ზედამხედველობის სამსახურის შექმნას.



 საკრებულოს წევრის, ლ.ბიგვავას აზრით,  პროექტს აუცილებლად უნდა 
ახლდეს განმარტებითი ბარათი. აღინიშნა, რომ მერიის მიერ წარმოდგენილ, 
საშტატო ნუსხის ცვლილების  დაზუსტებულ , მეორე ვარიანტს არ ახლდა 
განმართებითი ბარათი.

7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე
8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე
9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე
10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

           მომხსენებელი: დ.დაჩია 
           თანამომხსენებელი: მ.შილაკაძე 
            11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა 
და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.                
         მომხსენებელი: დავით დარჩია 
           თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე 

12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე 
13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ.შილაკაძე



14. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი 
მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: მ. შილაკაძე 
15. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ,,ღია მმართველობა 

საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით“ გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შესრულების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განხილვის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

          საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა თანამომხსენებელმა გ.ღურჯუმელიძემ, 
აღნიშნა, რომ შემუშავებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა 
და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც გადის 
ექსპერტიზას. დოკუმენტის სრულყოფისათვის, საკრებულოს სხდომაზე 
განსახილველად და დასამტკიცებლად წარმოდგენისათვის,  აუცილებელი არის 
დროებით სამუშაო ჯგუფს გაუგრძელდეს უფლებამოსილების ვადა.
      ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე,  

                        
                                                                გადაწყვიტეს:
1. დღის წესრიგით გათვალისწინებული NN 1, 2, 15 საკითხები, შეტანილ იქნას 

საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში განხილვა-დამტკიცების მიზნით. 
  2. დღის წესრიგით გათვალისწინებული NN 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
საკითხები განსახილველად დაეწეროს შესაბამის დარგობრივ კომისიებს, 
კომისიების მიერ განხილვისა და დასკვნების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
აღნიშნული საკითხები საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით, 
შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.  

3. დღის წესრიგით გათვალისწინებული N4 საკითხი განსახილველად დაეწეროს 
საკრებულოს  მუდმივმოქმედ კომისიებს. წამყვან კომისიად განისაზღვროს 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


