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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი
(2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ)

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარტის მიერ 

კანონმდებლობითა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 

დადგენილებით განსაზღვრულ უფლებამოსილების ფარგლებში, 

თანამდებობრივი ინსტრუქციების შესაბამისად, საორგანიზაციო და 

სამდივნო განყოფილებების მიერ:  საოქმო მომსახურება გაეწია ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებს, (19ოქმი), მუდმივმოქმედ 

კომისიებს, (122 ოქმი), საკრებულოს ბიუროს (32 ოქმი), საკრებულოს ,,ღია 

კარის სხდომა“-ს, დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომებს (4 ოქმი), 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული  

საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომებს (3 ოქმი).

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2015 წლის 1 

იანვრიდან დღემდე დარგისტრირებულია 295 შემოსული კორესპოდენცია, 

318 გასული, ხოლო 235 შიგა კორესპოდენცია. მათ შორის 19 საკრებულოს 

სხდომის, 32 საკრებულოს ბიუროს, 122 საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა სხდომების, 4 საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის და 1 

საკრებულოს ,,ღია კარი“-ს სხდომის ოქმი. დარეგისტრირებულია 220 

სამართლებრივი აქტი, აქედან 42 დადგენილება, 96 განკარგულება და 82 

ბრძანება.

აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის  ჩართულობა ელექტრონული საქმისწარმოებისა და 



ელექტრონული დაგეგმარების  საკითხებში, ელექტრონულად         ხდება 

შემოსული, შიდა და გასულ კორესპოდენციათა რეგისტრაცია, 

საკრებულოს მიერ მიღებული ყველა სამართლებრივი აქტის რეგისტრაცია, 

მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეების დასკვნებისა და მათი 

ანგარიშების გამოქვეყნება. აგრეთვე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ოფიციალურ ვებ გვერდზე www.ozurgeti.org.ge  განთავსდა შემდეგი სახის 

ინფირმაციები: 153 სახის განცხადება, საკრებულოსთან დაკავშირებული 215 

სიახლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის 19 ოქმი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 32 ოქმი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 4 ოქმი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ღია კარის სხდომის“ 1 ოქმი, 

მუდმივმოქმედ კომისიათა სხდომების 122 ოქმი, 220 სამართლებრივი 

აქტი.

შემოსული კორესპოდენციებიდან 22 განცხადება დარეგისტრირებულია 

საჯარო ინფორმაციის  გამოთხოვაზე.  ინფორმაციის    მიწოდება    ხდებოდა    

კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილ  ვადებში.  ადგილი  არ  ქონია  

საჯარო  ინფორმაციაზე    უარის თქმას.

2015 წლის 1 იანვრიდან დღემდე საორგანიზაციო განყოფილება 

ახდენდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი 

კომისიების, საკრებულოს ბიუროს, საზოგადოებრივი დარბაზის, 

საკრებულოს სხდომების, საკრებულოს ღია კარის სხდომის ორგანიზებას, 

საკრებულოს წევრების გაფრთხილებას საკრებულოს სხდომებზე, კომისიათა 

სხდომებზე და საჯარო განხილვებზე დასასწრებად მასალების 

გადამრავლებასა და სხდომების პირდაპირ ტრანსლირებას.

აღსანიშნავია ასევე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

პროექტის ,,მართე სახლიდან“ განხორციელება. პროექტის ფარგლებში 

დაიწყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომების ონლაინ 

რეჟიმში ტრანსლაცია. გაკეთდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 

საკრებულოს ბიუროს სხდომების, კომისიათა სხდომების, საჯარო 

სხდომების, სრული ვიდეო ჩანაწერები. პირველად ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ისტორიაში, მოსახლეობას შესაძლებლობა მიეცა 

http://www.ozurgeti.org.ge/


საკრებულოს სხდომების მიმდინარეობისას პირდაპირ ეთერში მიეღოთ 

მონაწილეობა მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის გაზრდის 

თვალსაზრისით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დანერგა 

ტენდეცია კომისიების გასვლითი სხდომების ჩატარებასთან დაკავშირებით. 

მიმდინარე წელს მომზადდა და ჩატარდა გასვლითი კომისიის ორი და 

ბიუროს ერთი სხდომა.

მომზადდა 220 სამართლებრივი აქტი, მათ შორის: 45 დადგენილება, 98  

განკარგულება და 88 ბრძანება.

საკრებულოს წევრებთან შეთანხმებით მომზადდა და გადანაწილდა 

ამომრჩევლებთან შეხვედრისა და ამომრჩევლების მიღების გრაფიკები.

          კომპიუტერულ ბაზაში დაარქივდა 2015 წლის ელექტრონული 

დოკუმენტაცია (45 დადგენილება, 98 განკარგულება, 88 ბრძანება). 

   ტეკნიკური მომსახურება გავუწიეთ საკრებულოს წევრების მიერ 

ამომრჩეველთა მიღებასა და ამომრჩევლებთან შეხვედრებს, მათ შორის: 

ა)  ჩატარდა 660  მიღება. გეგმიური 435, არაგეგმიური 225. 

ბ)  ჩატარდა 525 შეხვედრა. გეგმიური 435, არაგეგმიური 90. 

ასევე ტექნიკური მომსახურება სხდომების მომზადებაში გაეწია 

საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს. (სულ ჩატარდა 123 

კომისიის და 120 ფრაქციის სხდომა).

           მომზადდა საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის გამოყოფილი ხარჯების საჭირო ფორმა,  რომელშიც 

ასახულია თითოეული დეპუტატის მიერ შესრულებული საქმიანობა.

           კორექტირდა და ამოიბეჭდა საკრებულოს სხომებზე განსახილველ 

საკითხებთან დაკავშირებული მასალები. ასევე, კომპიუტერული მომსახურება 

გაეწია საკრებულოს ბიუროს და მუდმივმოქმედ კომისიებს. (ამოიბეჭდა დღის 

წესრიგები და სხდომის ოქმები).

შემუშავდა და განხორციელდა საკრებულოს საჯარო მოხელეთა საკადრო 

პოლიტიკა. მომზადდა სამართლებრივი აქტები საკადრო საკითხებთან 



დაკავშირებით. მოსამსახურეთა პირადი საკითხები და დოკუმენტაციები 

აიტვირთა ელექტრონულ ბაზაში.

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა გაეწია მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს და საკრებულოს აპარატს, კერძოდ: 

საკრებულოსა და აპარატის თანამშრომელთათვის განაწილებული და 

დამონტაჟბული იქნა ახალი კომპიუტერული ტექნიკა. 

 ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იქნა საკრებულოს ღია კარის სხდომა. 

პასუხი გაეცა მოქალაქეების მიერ სხდომაზე დასმულ სხვადასხვა საკითხს. 

შესრულდა საკრებულოს თანამდებობის პირების ცალკეული დავალებები.

 გაწეული მუშაობის ანალიზიდან და მიღებული პრაქტიკის განზოგადებით 

ცხადი გახდა საკრებულოს აპარატის სამომავლო გეგმებში ინოვაციური 

მიმართულებების გატარების შესაძლებლობა და ახალი პროექტების 

განხორციელების პერსპექტივა. რეალურად დავიწყეთ საკრებულოს საქმიანობის 

ძირითადი პრინციპების: მოსახლეობის აზრის გათვალისწინების, მოქალაქეთა 

ჩართვის  და მათ წინაშე საკრებულოს წევრთა ანგარიშვალდებულების ტექნიკურ- 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის   მიზნით, სიახლეების დანერგვა: 

საკრებულოს სხდომების ონლაინ რეჟიმში ტრანსლირება, სოფლებში 

საზოგადებრივი ცენტრების გახსნა და ინტერესთა ჯგუფების ჩამოყალიბება და 

სხვ.

ნანა თავდუმაძე

აპარატის უფროსი

საკრებულოს აპარატი


