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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის 
 

   2014 წელი,19 ნოემბერი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-15.00 საათი 
 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ე. გორდელაძე, გ. 

ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე, შ. ართმელაძე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: გ. 

კილაძე, ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, კ. გობრონიძე, შ. დოლიძე, ზ. 

გობრონიძე, მ. გოგოტიშვილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრები: ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. 

ურუშაძე, ლ. ნაცვალაძე, დ. თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. 

კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, 

რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. 

კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. 

ჩხაიძე, ხ. წულაძე, ტ. მგელაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. 

მჟავანაძე,  მ. ბერიძე, ნ. დობორჯგინიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები, მასმედიის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 

35-მა) სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას; გააცნო წარმოდგენილი დღის 

წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 35-ხმით. 

 

დღის წესრიგი 

 

85.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 35 ხმით 

 

განსაკუთრებული კამათი გაიმართა მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

პროექტის ძირითადი პარამეტრების გაცნობის შემდეგ; 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. 

მამაკაიშვილმა მოუწოდა საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს, 



საკრებულოს წევრებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ბიუჯეტის საბოლოო 

ფორმირებაში. 

საკრებულოს წევრმა რ. გაბაიძემ, დასვა შეკითხვა - ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული რელიგიის დახმარების მუხლში იგულისხმება თუ არა სხვადასხვა 

რელიგიების მიმართ დახმარება. 

განემარტა, რომ თანხების გაცემა მოხდება რელიგიის წარმომადგენლების მიერ 

დასაბუთებული მოთხოვნის წარდგენის შემდეგ. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი, რომ საკრებულოსთან 

შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაუწევდა მონიტორნგს რელიგიებთან 

მუნიციპალიტეტის ურთიერთობას. 

საკრებულოს წევრმა ლ. კილაძემ დასვა შეკითხვა - შეიძლებოდა თუ არა 

ეკლესიის დახმარების თანხები გათვალისწინებული იქნეს სარეზერვო ფონდიდან. 

განემარტა, რომ სარეზერვო ფონდის თანხების განკარგვა რეგულირდება 

კანონით. 

დეპუტატმა შ. ართმელაძემ გამოთქვა აზრი სარეზერვო ფონდის გაზრდის 

თაობაზე. 

განუმარტეს, რომ სარეზერვო ფონდის რაოდენობა განისაზღვრება ბიუჯეტის 2%-

ის ფარგლებში. საკრებულოს წევრმა დ. ჭაკნელიძემ გამოთქვა აზრი გაზრდილიყო 

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასები. 

განემარტა, რომ ფინანსური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას გავზარდოთ 

აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასები, პრიორიტეტი მიეცა ბავშვთა კვების 

გაუმჯობესებას. 

დეპუტატმა ხ. წულაძემ - განაცხადა როგორ გაითვალისწინებს ა(ა)იპ-ის 

დირექტორი ა. მექვაბიშვილი აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასების გაზრდას 

დამატებითი დაფინანსების გარეშე. 

განემარტა, რომ 2015 წელში წინა წელთან შედარებით 50 000 ლარით გაეზარდა 

დაფინანსება. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი ბიუჯეტის დამტკიცებმადე 

მოესმინათ ყველა ა(ა)იპ-ის დირექტორის ინფორმაცია, ამასთან ბიუჯეტში უნდა 

ჩაიდოს თანხები აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებისათვის. 

განუმარტეს, რომ კანონის თანახმად გათვალისწინებულია ბიუჯეტის შრომის 

ანაზღაურების თანხების 1% მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის. 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ გ. 

კილაძემ ფრაქციის სახელით დააყენა საკითხი ბიუჯეტში გათვალისწინებულიყო 

თანხები: 1. ერთჯერადი დახმარების 100 ლარიდან 150 ლარამდე გაზრდის; 2. ასევე იმ 

წარჩინებულ მოსწავლეთა 3000 ლარით დაჯილდოების, რომლებიც სახელმწიფოსგან 

მიიღებენ 10%-იან გრანტს, ხოლო შესაბამისი სკოლების 1000 ლარით დაჯილდოების 

მიზნით. 

მანვე გამოთქვა აზრი გაზრდილიყო ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და 

გადასახდელების განაკვეთები, მაგალითად მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 

გაზრდილიყო 4 ლარამდე. 

საკრებულოს წევრმა შ. ართმელაძემ გამოთქვა აზრი ბიუჯეტში 

გაეთვალისწინებინათ თანხა ასოციაცია „ქართული ვაზი“-სათვის. 

განემარტა, რომ თანხა გათვალისწინებულია შესაბამისი ა(ა)იპ-ის დაფინანსებაში. 

საკრებულოს სოფ. დვაბზუს მაჟორიტარმა დეპუტატმა დააყენა სოფ. დვაბზუს 

ორთავე სკოლამდელ-სააღმზრდელო დაწესებულებაში გახსნილიყო მეორე ჯგუფები. 

განემარტა, რომ თუ პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი იქნება 10-15 ათასი 

ლარი გამოინახება შესაბამისი თანხა. 



საკრებულოს დეპუტატმა ლ. საჯაიამ განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ყველა კომისიასა და ფრაქციაში მიმდინარეობს მუშაობა 

მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. წინა წლის ბიუჯეტიდან 

შედარებით გაზრდილია ძირითად მუხლებში დაფინანსებები. სასურველია თანხები 

მუხლებში კონკრეტულად იყოს გაშიფრული. კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ 

წარჩინებული მოსწავლეებისა და სკოლების დაჯილდოებისთვის თანხებს. 

საკრებულოს წევრმა ბ. ღლონტმა გამოთქვა აზრი მეორე მსოფლიო ომის 

ვეტერანებისათვის გათვალისწინებული თანხების რაოდენობის გაზრდის თაობაზე. 

განუმარტეს, რომ შეეცდებიან გაზარდონ თანხები. 

საკრებულოს წევრმა ი. დუმბაძემ გააკეთა განხადება დისტანციური სწავლების 

კურსებისათვის, რომელიც შემდგომში ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს 

ხარჯების გამოყოფის თაობაზე. 

განუმარტეს, რომ 4000 ლარია გამოყოფილი ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობის პროგრამის დასაფინანსებლად. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზარი, რომ ერთჯერადად 

გაცემულიყო 100 ლარიანი სოციალური დახმარება, ხოლო 50 ლარი გაეცათ ვაუჩერის 

სახით წამლების შესაძენად; ამასთან უპატრონო, უდედ-მამო ბავშვებისათვის 

გახსნილიყო სკოლა-ლიცეუმი, მისი აზრით შეიძლება ამ პროექტში გრანტის მოპოვებაც. 

მანვე გამოთქვა ინტერესი 2015 წლის ბიუჯეტში დეპუტატების უფლება-მოვალეობების 

შესრულებისათვის გთვალისწინებული თანხების თაობაზე. 

საკრებულოს წევრმა ნ. კალანდარიშვილმა გამოთქვა აზრი სოფლებში 

ფოლკლორული ანსამბლების შექმნისა და მათი ხელმძღვანელებისათვის ხელფასის 

მიცემის თაობაზე. 

საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ გამოთქვა აზრი ასკანის თემის სოფელ მზიანში 

ფეხბურთის სტადიონის განათების თაობაზე და ამომრჩევლებთან შეხვედრისას 

გამოთქმული პრობლემური საკითხების გადაჭრაში დახმარების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. 

მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში დეპუტატების უფლება-

მოვალეობების განსახორცილებელი თანხები გათვალისწინებულია ხელზე ასაღები 

თანხა 500 ლარი. 

საკრებულო წევრმა ბ. გობრონიძემ გამოთქვა აზრი, რომ სოციალური 

დახმარებების თანხის გაზრდას ჯობია ამ თანხით აიგოს მცირე საწარმო, რომელშიც  

დასაქმდებიან ადამიანები. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის გ. 

მამაკაიშვილის განმარტებით ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 8-9 

ათასი ლარი იხარჯება სოციალურ დახმარებებზე. ცხადია, უკეთესია ეს თანხები 

ჩაიდოს ისეთ საქმეში, რომელიც ბიუჯეტს შემოსავლებს მოუტანს, მაგრამ მძიმე 

სოციალური ფონის გამო მუნიციპალიტეტი იძულებულია გასცეს იგი. 

გამოცხადდა შესვენება 20 წუთით. 

შესვენების შემდეგ სიტყვით გამოვიდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე, რომელიც მიესალმა საკრებულოს წევრებს, დამსწრე 

საზოგადოებას, მიაწოდა ინფორმაცია მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს ოზურგეთის 

დრამატულ თეატრში 16.00 საათზე დაგეგმილ ღონისძიებაზე და მოუწოდა 

მინიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს, საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებს 

მონაწილებეობა მიეღოთ მასში. განაცხადა, რომ ოზურგეთის მუნუციპალიტეტში უკვე 

140-მა ოჯახმა მიიღო სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის 

გადასახურავი მასალა, საახალწლოდ კიდევ მოხდება მოსახლეობისთვის სახურავის 

გადაცემა. გამოცხადდება ტენდერი დაზიანებული ხეების მოჭრა-დახერხვაზე და 



დამზადებული მასალა (ფიცრები, კავები) გადეცემა სტიქიით დაზარალებულ 

მოსახლეობას. 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა იმ სოფლებს, სადაც წლების მანძილზე 

არაფერი გაკეთებულა, განსაკუთრებულად დაზიანებულ გზის მონაკვეთებზე დაიგება 

ბეტონის საფარი; შეწყდა ერთადერთი გარდამავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი 

სოფელ კონჭკათის ტერიტორიაზე მდინარე სუფსის ნაპირების გასწორხაზოვნების 

სამუშაოები. 

სახელმწიფოს გამოცხადებული აქვს ტენდერი ურეკი-შეკვეთილის 

განაშენიანების გენერალური გეგმის შედგენაზე. შეიძლება შეჩერდეს ურეკის 

შემოვლითი გზის მშენებლობა. სოფელ მაკვანეთის გზის შეკეთება რეგიონალური 

პროექტების ფონდიდან ვერ განხორციელდება. ლაითური - ნარუჯის გზის 

რეაბილიტაცია იქნება პრიორიტეტული, შეიძლება მიღწეულ იქნეს, რომ ამ გზის 

რეაბილიტაცია სახელმწიფომ განახორციელოს. გასაგებია, რომ ყველას უყვარს თავისი 

დაბა და სოფელი, მაგრამ საერთო ინტერსებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული. 

საკრებულოს წევრმა დ. თენიეშვილმა გამითქვა აზრი, რომ ბახვის გზაზე 

აუცილებელია წერტილოვანი შეკეთება, რათა შემდგომ უფრო არ დაზიანდეს. 

საკრებულოს წევრმა რ. სკამკოჩაიშვილმა დააყენა საკითხი დაბა ნასაკირალის 

ტერიტორიაზე, სადაც დვაბზუდან სამოსწავლო ავტობუსები დადიან 30 მეტრი გზის 

ბეტონის საფარის დაგების თაობაზე. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ პრობლემა 

მოგვარდებოდა. 

საკრებულოს წევრმად. ჭაკნელიძემ განაცხადა, რომ სოფელ შრომაში გვიანდება 

ციტრუსების პლანტაციებთან მისასვლელ გზებზე ბეტონის საფარის დაგება. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული გზების შეკეთების მეორე ეტაპი დაიწყება მთავრობის მიერ შესაბამისი 

დადგენილების მიღების შემდეგ. წლის ბოლომდე დამთავრდება მერია - ლაითურის 

ხიდის მშენებლობა. 

ვრცელი სიტყვით გამოვიდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე - დ. კვერღელიძე. მან მადლობა გადაუხადა გამგეობის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლებს ბიუჯეტის პროექტზე ერთობლივი 

მუშაობისათვის. განაცხადა, რომ არ უნდა მოხდეს ბიუჯეტის მიღება წინა წლების 

მსგავსად. პროექტი ჯერ კიდევ არაა მიყვანილი იმ დონემდე, რომ ყველასათვის იყოს 

მისაღები. ინფასტრუქტურის განვითარება უნდა იყოს ბიუჯეტის ძირთადი 

პრიორიტეტი, მაგრამ ეკონომიკის დღევანდელი დონე არ იძლევა ამის საშუალებას. 

ბიუჯეტის პროექტის პროგრამულ გამართულობაზე პასუხისმგებელია 

მუნიციპლიტეტის გამგეობა; სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების 1,300 ათასი 

ლარით დაფინასების შემთხვევაში კარგი მენეჯმენტით უნდა მოხერხდეს, როგორც 

ბავშვთა კვების გაუმჯობესება, ასევე აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასების გაზრდაც. 

აღნიშნა წარჩინებულ მოსწავლეთა წახალისება-დაჯილდოების აუცილებლობაზე. ხაზი 

გაუსვა, რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს საკუთარი შემოსავლების გაზრდაზე. 

ხაზი გაუსვა ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და გადასახადების განაკვეთების 

გაზრდის აუცილებლობას, მისი გათვლით კურორტ ურეკში შესრულებულია 400 

მილიონამდე ლარის სამშენებლო სამუშაოები და მშენებლობის დაწყების ნებართვის 

მოსაკრებლის ერთი ლარით განსაზღვრის გამო ბიუჯეტს დააკლდა 1.5 მილიონი 

შემოსავალი. 

ნებისმიერ დაფინანსებას უნდა მოჰყვებოდეს სათანადო მოთხოვნები, სოფელში 

უნდა შეიქმნას ფოლკლორული ანსამბლები. გასათვალისწინებელია, რომ დღემდე 

ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესია, საკრებულოს 



ფუნქცია არაა სამუშაო ჯგუფების შექმნა და რელიგიური საქმიანობის მონიტორინგი; 

ფაქტიურად დღეიდან იწყება ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა, გამგეობის 

საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს ბიუჯეტის პროექტის 

პროგრამული ბიუჯეტის მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავება. 

 

86.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 ხმით 
 

43.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 ხმით 

 

87.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 ხმით 

 

 

88.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 ხმით 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


