
ოქმი N12 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მორიგი სხდომის 
 

   2014 წელი, 3 დეკემბერი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-13.30 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, შ. დოლიძე, ზ. გობრონიძე, მ. 

გოგოტიშვილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრები: ი. დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, ლ. 

ნაცვალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, 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. 

 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 დამსწრე 

საზოგადოებას, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 

გაიარა 40-მა) სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას; გააცნო წარმოდგენილი 

დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 40-ხმით. 

 

დღის წესრიგი 

 

44.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 



89.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა.გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 

45.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების  შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 

კამათი გაიმართა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილებების 

შეტანისას. საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე ლ. საჯაიამ 

გამოთქვა აზრი ცვლილებების პროექტიდან ამოღებულიყო მე-6 პუნქტი, რომელიც 

ეხებოდა საკრებულოს წევრის მიერ წარსადგენ ანგარიშში აუცილებლად 

გასათვალისწინებელი საკითხების ჩამონათვალს. პროექტის ავტორის „საქართველოს 

დემოკრატიული კავშირი“-ს ოზურგეთის წარმომადგენლობის უფროსის ლევან 

ხინთიბიძის განმარტების მიუხედავად, საკრებულომ მხარი დაუჭირა მე-6 პუნქტის 

ამოღებას. ამ საკითხზე აზრი გამოთქვეს დეპუტატებმა: ე. გორდელაძემ, რ. გაბაიძემ, ლ. 

ნაცვალაძემ და ლ. სიჭინავამ. 

საბოლოოდ გადაწყდა, რეგლამენტის 131-ე მუხლი დარჩეს უცვლელად, 

დანარჩენი ცვლილებები კი მიღებულ იქნას. 

 

90.4. „მშენებლობის  (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული და 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 

სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 

91.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მშენებლობის 

ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის 

სანებართვო მოწმობის აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 

92.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

 

93.7. ოზურეგთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს 

წესდებაში ცვლილებების განხორცილების მიზნით ოზურეგთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

(საკითხი დამატებით შემოიტანა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემ) 

 

94.8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბ „მარულა“-ს 

ლიკვიდაციაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 40 ხმით 

(საკითხი დამატებით შემოიტანა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემ) 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება - თავისუფალი დემოკრატები-ს“ გაუქმების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

 

შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბ „მარულა“-ს ლიკვიდაციის აუცილებლობასა და მის 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ახლად შექმნილ ა.(ა)ი.პ. - კულტურის, სპორტის და 

ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის დაქვემდებარების თაობაზე საკრებულოს 



სხდომას მოახსენა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ და სთხოვა 

საკრებულოს შესაბამისი თანხმობა. საკრებულოსგან მიიღო თანხმობა. 

საკრებულომ ცნობად მიიღო საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ეროდი გორდელაძის 

ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება 

თავისუფალი დემოკრატები“-ს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან ლიკვიდაციის თაობაზე. 

სხდომის დასასრულს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ 

საკრებულოს წევრებს გააცნო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 

პროექტზე საჯარო, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არსებულ საზოგადოებრივ 

დარბაზში, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და 

ფრაქციებში განხილვისას გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით მომზადებული 

წერილი, რომელიც დაბრუნებულ ბიუჯეტის პროექტთან ერთად გადაეგზავნა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას. 

საკრებულოს მოიწონა აღნიშნული წინადადებები და შენიშვნები და მიიღო 

ცნობად. 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


