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                                                  ოქმი #9 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2020 წელი, 30 მარტი
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 13.20 საათი
თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია- საკრებულოს თავმჯდომარე
ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,    ლ.ბიგვავა, ბ.დოლიძე,   გ.ჩავლეშვილი, 
ლ.საჯაია, ლ.მგელაძე, შ.გოგიბერიძე, ბ.ქათამაძე, გ.კილაძე, 
გ.ჩაგანავა, ე.გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე.

                          საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი  პირები
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 13, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც ერთხმად დაამტკიცეს.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ 
მოკლედ ისაუბრა კორონავირუსის გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების 
დაცვის აუცილებლობაზე და ბიუროს წევრებს მოუწოდა მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში გასწიონ შესაბამისი აგიტაცია.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგს დაემატება საკითხი: 
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელების 
საწინააღმდეგოდ განხორციელებული და  განსახორცილებელი ღონისძიებების 
თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ი.სირაძის ინფორმაციის შესახებ“.

        დღის წესრიგი

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.



მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
გამოითქვა აზრი, რომ დადგენილებაში ჩაიწეროს ამოქმედების თარიღად 

მიმდინარე წლის 24 თებერვალი.
ბიუროს წევრმა ბ.ქათამაძემ გამოთქვა აზრი მერის წარმომადგენლების 

თანაშემწეებისათვის ხელფასების გაზრდის თაობაზე. 
2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის 
N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
აქაც დადგენილების ამოქმედების თარიღად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 

24 თებერვალი.
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო 
შეხვედრების მოწყობის წესის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის 
ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
ამ საკითზე თანამომხსენებელმა გ.ღურჯუმელიძემ ითხოვა საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება, რასაც ბიურო დაეთანხმა.
4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების 

ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ, რომელში რიგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ეროდი გორდელაძე
ამ საკითხის განხილვისას თანამომხსენებელმა ე.გორდელაძემ განაცხადა, 

რომ აღნიშნული პროექტი სამართლებრივი კონსულტაციისათვის გაგზავნილ 
იქნა მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიულ დეპარტამენტში, რომელმაც მხარი 
არ დაუჭირა წარდგენილ პროექტს. შესაბამისი კომისია იმსჯელებს საკითხზე, 
საკრებულოს სხდომაზე წარმოადგენს  დასკვნას, ინიციატორ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს გადაუგზავნის სამართლებრივ რეკომენდაციას და პროექტზე 
გააგრძელებენ ერთობლივ მუშაობას.             

5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
განსახილველად დაეწერა დარგობრივ კომისიას (ე.გორდელაძე), რომელიც 

საკრებულოს სხდომაზე წარმოადგენს დასკვნას.
6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების IV 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი   

    გიორგი ჩაგანავა
საკითხის განხილვისას ბიუროს წვრმა ბ.ქათამაძემ დასვა შეკითხვები 

ზოგიერთ მუხლში შემოსულობების გეგმის შეუსრულებლობის მიზეზების 
თაობაზე, მიიღო შესაბამისი განმარტება. საკრებულოს ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ 
განაცხადა, რომ საკითხის განხილვისას საუბარი უნდა იყოს კონკრეტულად მე-4 
კვარტლის გეგმაზე, ეს აზრი გაიზიარა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წელს 
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობის სახით მისაღებად, 
წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: დავით გორდელაძე

   გიორგი ჩაგანავა
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ გამოთქვა 

აზრი ამ საკითხის განხილვის გადადების თაობაზე, რასაც ბიუროს წევრები 
დაეთანხმნენ. 
8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
ეს საკითხიც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის  გ.ღურჯუმელიძის 

წინადადებით არ იქნა შეტანილი საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის 
წესრიგში.

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
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
განიხილავს დარგობრივი კომისია(გ.კილაძე) და წარმოადგენს დასკვნას.                    
10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

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 
განიხილავს დარგობრივი კომისია(გ.კილაძე) და წარმოადგენს დასკვნას.          
11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნისათვის „გომისმთის“ სახელის 
მინიჭების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე ტერიტორიაზე - დასახლების (დაბა) გომისმთის შექმნის თაობაზე“ - 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსათვის შუამდგომლობის წარდგენის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობის პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 

რომ აღნიშნულ საკითხზე ჩატარდა ონლაინ გამოკითხვა.
13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის 
N32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი
ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ თანამომხსენებელს გ.მამაკაიშვილს დაუსვა 

შეკითხვა-წარმოდგენილი იქნა თუ არა ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი ვადებში? 
განუმარტეს, რომ დაგვიანებით წარმოადგინეს. ლ.ბიგვავამ კვლავ დასვა 
შეკითხვა-რატომ არ იქნა გათვალისწინებული საკრებულოს მიერ წარდგენილი,  
ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და დაფინანსება? განუმარტეს-
ფინანსების არასაკმარისობის გამო. ბიუროს წევრმა ბ.დოლიძემ განაცხადა, რომ 
კარგია რომ დუმბაძის ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია ხდება, მაცრამ 
აუცილებელია მეორე შესახვევის რეაბილიტაციაც. საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ თანხების შეზღუდულობა 
გასაგებია, მის უკეთ განაწილებაზეა საუბარი. საკითხი გასანხილველად და 
დასკვნების წარმოსადგენად დაეწერა დარგობრივ კომისიებს (გ.ჩაგანავა, 
ლ.ბიგვავა). ბიუროს წვრმა ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ სოფლის მხარდამჭერი 
პროექტების დაგეგმვა ზოგჯერ ხდება თავსმოხვეული წინადადებით.

ამ საკითხის განხილვისას, სხდომის თავმჯდომარის წინადადებით, 
ბიუროს წევრებმა მხარი დაუჭირეს საკრებულოს გასვლითი სხდომის 
ფოლკლორის ცენტრის სხდომათა დარბაზში, მიმდინარე წლის 31 მარტს, დღის 
14.00 საათზე გამართვას.



14.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების  ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიის ფარგლებში, 
2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით მონიტორინგის 
ჩარჩოს და თვითშეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
15.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელების 

საწინააღმდეგოდ განხორციელებული და  განსახორცილებელი ღონისძიებების 
თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ი.სირაძის ინფორმაციის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ი.სირაძე
საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრმა 

გ.ჩავლეშვილმა დასვა შეკითხვა ა(ა).ი.პ -ის „რაგბის კავშირის“ დაფინანსების 
თაობაზე, განუმარტეს, რომ დაფინანსდება მიმდინარე თვეში.

 გადაწყვიტეს:
1.საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1,2,4,5,6,9,10, 

11,12,13,14,15 საკითხები შეტანილ იქნას საკრებულოს გასვლითი სხდომის დღის 
წესრიგში განსახილველად. 

2. N3,7,8, საკითხები არ იქნას შეტანილი საკრებულოს გასვლითი სხდომის 
დღის წსრიგში.

3.N9 და 10 საკითხები განსახილველად დაეწეროს  აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა  კომისიას გ.კილაძე).

4.N11,12 და 13 საკითხები განსახილველად დაეწეროს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას(ლ.ბიგვავა).

5.N6,7,8 და 13 საკითხები განსახილველად დაეწეროს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიას(გ.ჩაგანავა).

6.N1,2,3 და 5 საკითხები განსახილველად დაეწეროს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიას(ე.გორდელაძე).

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


