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ოქმი #31
    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

       ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 28 ნოემბერი
 ქ. ოზურგეთი

                       16.00 საათი
თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე
    ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე, ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  გ.კილაძე, 
ბ.დოლიძე, ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, 
ე.გორდელაძე, გ.ჩავლეშვილი, ლ.საჯაია.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე.

მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი პირები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 12, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

         
                                                          დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის 
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო 
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის 
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე



თანამომხსენებელმა გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, საკითხი საკრებულოში 
შემოვიდა ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 
ინიციატივით. ბიუროს წევრებმა დაუჭირეს მხარი მის საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში შეტანას.

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია
თანამომხსენებელმა ლ.საჯაიამ განაცხადა, რომ ცვლილება დადგენილებაში 

შედის მთავრობის ადმინისტრაციიდან შემოსული შენიშვნების 
გათვალისწინებით.

გადაწყდა მისი საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანა.
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                        ალეკო მამეშვილი
საკითხი განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას(გ.კილაძე) და 

გადაწყდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით მისი 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანა.

4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

                      ეს საკითხიც განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე) და 
გადაწყდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით მისი 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანა.

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                               ალეკო მამეშვილი
საკითხი განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე) და 

გადაწყდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით მისი 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანა.



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
 თანამომხსენებლები: ლაშა თავაძე

                                                     გია მამაკაიშვილი
სამანდატო-საპროცედურო, იურიდულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარემ-ე.გორდელაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ იმსჯელა 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილ დადგენილების პროექტებზე, აქვს 
შენიშვნები და წინადადებები, რომლებიც ასახულია დასკვნაში და რომელთა 
გათვალისწინების შემდეგ შესაძლებლად მიიჩნია მათი საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის დღის წესრიგში  შეტანა. შემდეგ თანამომხსენებელს ლ.თავაძეს დაუსვა 
შეკითხვები: იცვლება თუ არა თანამშრომელთა  ხელფასები, რანგები და 
კატეგორიები, მობილობის დროს იყო დასმული საკითხი სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის გაერთიანებაზე, რატომ არ მოხდა მაშინ?

განმარტეს, რომ ხელფასები, მუშაკთა კატეგორიები და რანგები არ იცვლება, 
უქმდება ერთი სამსახური და იქმნება ერთი ახალი. სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის ყოფილ უფროსს შეტანილი აქვს სასამართლოში საჩივარი და 
სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ მერია იმოქმედებს 
კანონმდებლობის თანახმად. 

ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ საკითხების საჯარო 
ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენებისას ვრცლად იყო საუბარი 
რეორგანიზაციის მნიშვნელობასა და მის მოსალოდნელ ეფექტურობაზე. ამჟამად 
კი მოხსენება ზედაპირულია, საკრებულოს სხდომაზე უნდა იქნას წარმოდგენილი 
ამ რეორგანიზაციის ეფექტურობის დამასაბუთებელი ახსნა-განმარტებები, რასაც 
კანონმდებლობა ითხოვს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ მომხსენებელს 
დაუსვა შეკითხვები: რამდენი ვაკანტური თანამდებობა იქნება, გაუქმებული 
განყოფილებების უფლება-მოვალეობები რომელ განყოფილებებში 
გადნაწილდება, ხელფასების ფონდი იზრდება თუ არა, თანამშრომელთა 
გადაადგილება ხომ არ იწვევს თანამდებობრივ დაქვეითებას ან პირიქით, რატომ 
გახდა აუცილებელი ორი განყოფილების გაერთიანება? განუმარტეს, რომ იქნება 5 
ვაკანსია, ხელფასის ფონდი იზრდება უმნიშვნელოდ-52- ათასი ლარით, არ ხდება 
გადაყვანილი თანამშრომლების ხელფასების შემცირება ან რანგისა და 
კატეგორიის ცვლილება, საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება უერთდება 
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა განყოფილებას.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ დასვა 
შეკითხვა-რატომ მოხდა რეორგანიზაციის დოკუმენტების საკრებულოში 
დაგვიანებით ინიცირება? განუმარტეს, რომ დაგვიანება გამოიწვია სამუშაოთა 
მოცულობამ. მომხსენებელმა მერიის სახელით ითხოვა რეორგანიზაციასთან 
დაკავშირებული დადგენილებების საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე 29 -
ნოემბერს განხილვა, რასაც ბიუროს წევრებმა დაუჭირეს მხარი. 



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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ აღნიშნა, რომ ორი წლის შემდეგ მერიამ გაითვალისწინა 
დებულებაში მთავრობის ადმინისტრაციიდან შემოსული შენიშვნები. სამანდატო, 
საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ 
ე.გორდელაძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კომისიას როგორც ამ, ასევე სხვა 
დებულებებზეც, აქვს შენიშვნები, რომლებიც ასახულია დასკვნებში და 
რეაგირებისათვის გადაეგზავნება მერიას.

შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
ამ საკითხის განხილვისა თანამომხსენებელმა ლ. თავაძემ ითხოვა ყველა 

დადგენილების ამომედების ვადად ჩაიწეროს მიმდინარე წლის 29 -ნოემბერი. 
8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
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: გია მამაკაიშვილი
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ ხომ არ სჯობია მატერიალურ-ტექნიკური 
განაყოფილება დარჩეს ადმინისტრაციულ სამსახურში და არ შევიდეს საფინანსო-
საბიუჯეტოში? განმარტეს, ამ ცვლილების ეფექტიანობა.

შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
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: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
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: ალეკო მამეშვილი
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
 საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ საჯარო და კერძო ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობა რომელი სამსახურის პრეროგატივაა? განმარტეს, რომ 
ზემოთაღნიშნული სამსახურის.

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
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: თემურ გიორგაძე
შეტანილ იქნა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.
15. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,პალმების ქუჩა“-ის სახელის მინიჭების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
შეტანილ იქნა მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

                       
                                                                   გადაწყვიტეს:

1. საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1, 2, 3, 4, 
5 და 15 საკითხები შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.
2.საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 
13 და 14 საკითხები შეტანილ იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის 
წესრიგში.
3.საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართოს მიმდინარე წლის 29 -ნოემბერს 
14.00-საათზე.



4.მიღებული დადგენილებების ამოქმედების ვადად განისაზღვროს მიმდინარე 
წლის 29-ნოემბერი.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


