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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის 
 

   2014 წელი, 27 აგვისტო 

   ქ. ოზურგეთი 
 

 
 
Tavmjdomareobda _ daviT darCia – ozurgeTis municipalitetis 

                sakrebulos Tavmjdomare  

 
      eswrebodnen:  municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris moadgile –

d. kverReliZe, municipalitetis sakrebulos mudmivmoqmed 
komisiaTa Tavmjdomareebi: l. sajaia, e. gordelaZe, g. 
CavleSvili, t. aroSiZe, S. arTmelaZe; municipalitetis 

sakrebulos fraqცiaTa Tavmjdomareebi: g. kilaZe, z. 
gobroniZe, a. xinTibiZe, k. gobroniZe, a. gogoZe; 
municipalitetis sakrebulos wevrebi: v. vadaWkoria, m. 
CxaiZe, i. dumbaZe, T. burWulaZe, n. uruSaZe, l. nacvalaZe, 

S. doliZe, r. gabaiZe, გ. koCaliZe, b. imnaiSvili, i. 
mamalaZe, p. kiRuraZe, b. Rlonti, r. skamkoCaiSvili, v. 
niJaraZe, b. gobroniZe, n. kalandariSvili, l. kilaZe, g. 
mesxiZe, v. CavleSvili, i. CxaiZe, x. wulaZe, d. WakneliZe, 
l. siWinava, d. mJavanaZe, m. beriZe.  

  
 municipalitetis gamgeblis pirveli moadgile arCil 

yazaiSvili; 
 municipalitetis sakrebulosa da gamgeobis 

pasuxismgebeli muSakebi, arasamTavrobo organizaciebis, 
masmediisa da sazogadoebis warmomadgenlebi 

     
 

  სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 

საზოგადოებას, შემდეგ მიაწოდა ინფორმაცია, ქვორუმის შესახებ, განაცხადა, რომ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 43 _ წევრიდან რეგისტრაცია გაირა და სხდომას 

ესწრებოდა 38 - დეპუტატი, საკრებულო უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, სხდომა 

გახსნილად გამოცხადდა; დღის წესრიგის გაცნობამდე საკრებულოს წევრებს  შესთავაზა 

25-ე საკითხი, „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - განეხილათ 

მეორედ, მუნიციპალიტეტის 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების 

შეტანის შემდეგ; ხოლო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

დ. კვერღელიძემ ითხოვა დღის წესრიგიდან ამოეღოთ 22-ე საკითხი: „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N12 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.  ამ ცვლილებებით, გაცნობის შემდეგ, 

საკრებულოს წევრებმა, 38-ხმით, დაამტკიცეს დღის წესრიგი. 
   

  



დღის წესრიგი 
 

1.6 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 31 - ხმით, 

7 - წინააღმდეგი. 

 

ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა კამათი. საკრებულოს წევრმა ხვიჩა კილაძემ 

განაცხადა, რომ ბიუჯეტის რომელიმე მუხლიდან გამოთავისუფლებული სახსრები 

უმჯობესია მოხმარდეს სოფლებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებას, 

ვიდრე კულტურულ და გართობის ღონისძიებებს. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. 

მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ კულტურულ საზოგადოებაში კულტურული 

ღონისძიებების ჩატარება ისევე აუცილებელია, როგორც ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ სთხოვა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, 

რომ მომავალში ბიუჯეტის მუხლებში ცვლილებების განხორციელებისას 

დასაფინანსებელი ღონისძიებების მიხედვით გაშიფრულიყო თანხები. 

მიღებულ იქნა 31- ხმით 

7 - წინააღმდეგი. 

 

2.36 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ. 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

3.37„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეორგანიზაცია-დაფუძნებისათვის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

საკითხის განხილვისას გაიმართა კამათი, სოფელ გურიანთის მაჟორიტარმა 

დეპუტატმა მომხსენებელს დაუსვა შეკითხვა - ვინ დასაქმდებოდა ამ აიპიებში. 

განმარტეს, რომ ძირითადად დასაქმდება სოფლების მოსახლეობა. 

სოფელ თხინვალის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბიძინა გობრონიძემ გამოთქვა 

აზრი, რომ აუცილებელია შეიქმნას ა(ა)იპ - სოფლად სპორტის განვითარების ცენტრი; 

სოფლებში სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების მოწყობის აუცილებლობაზე 



გაამახვილა ყურადღება სოფელ მაკვანეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნუგზარ 

კალანდარიშვილმაც; საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ დასვა შეკითხვა - ხომ არ არის 

ლაპარაკი ა(ა)იპ - გომისმთის აღდგენის თაობაზე. 

სოფელ ასკანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ილია მამალაძემ გამოთქვა აზრი 

სოფლად არსებული სასაფლაოების მოწესრიგების ღონისძიებების გატარების თაობაზე. 

მიღებულ იქნა 38 ხმით. 

 

4.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

5.8.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

6.9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული 

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ტ.აროშიძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

7.10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის დებულების  დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ლ.საჯაია 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

8.11 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა,  

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: შ.ართმელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 



9.12. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე.გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

10.13. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

11.14. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

 მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

12.15. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

13.16. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34- ხმით. 

 

14.17. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 



15.18. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და 

ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

16.19. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, 

ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

17.20 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

18.20. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 

 

19.38. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის 

შექმნის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 
 

20.39. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული სათათბირო 

ორგანოს - საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე.გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34 - ხმით. 



 

21.40. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წ. 2 

აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე.გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

22.41. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე.გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

23.42. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 

გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის 

სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ე.გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

24.43. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უნიფიცირებული 

დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

25.44. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

26.45. „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 



კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

კომისიაში წევრობის კანდიდატად საკრებულოს წევრმა შოთა ართმელაძემ 

დაასახელა საკრებულოს წევრი პაატა კიღურაძე, საკრებულოს წევრმა ტარიელ 

აროშიძემ საკრებულოს წევრი მერაბ ბერიძე, ხოლო საკრებულოს წევრმა გოჩა კილაძემ 

საკრებულოს წევრი რესან გაბაიძე; 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა 

გამგეობიდან კომისიაში შესაყვანად დაასახელა  მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის სამსახურის ქონების მართვის 

განყოფილების უფროსის მალხაზ გორგოშიძის კანდიდატურა. ამ შემადგენლობით, 36 - 

ხმით დამტკიცდა კომისია. 

 

 

27.46. „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის თავმჯდომარის და მოადგილის დანიშვნის შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

 განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36 - ხმით. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობაზე დაასახელა კომისიის წევრი პაატა კიღურაძის, ხოლო თავმჯდომარის 

მოადგილედ ასევე კომისიის წევრი რესან გაბაიძის კანდიდატურები. 

 

სხდომის დასასრულს განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა ნუგზარ 

კალანდარიშვილმა, კერძოდ თუ რატომ არ ინიშნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

დარჩენილ ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლები: ჯუმათი, მერია, მაკვანეთი 

და კონჭკათი - გამგებლის წარმომადგენლები. 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა განმარტა, 

რომ დანიშვნები განხორციელდება უახლოეს დღეებში. 

საკრებულოს წევრმა დავით მჟავანაძემ მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან 

მოითხოვა განმარტება, რატომ უთხრეს უარი მის განცხადებას სოფელ ჭანიეთში 

პროექტის „სოფლის სახლი“-ს განხორციელების მიზნით ადმინისტრაციულ შენობაში 

ფართის გამოყოფის თაობაზე. 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ  ა. ყაზაიშვილმა განმარტა, 

რომ მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ პასუხობდა არსებული 

კანონმდებლობის მოთხოვნებს საჯარო ადმინისტრაციულ დაწესებულებაში 

ადმინისტრაციული წარმოების დასაწყებად. მეორეც, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

მუნიციპალიტეტი ახლადშექმნილია და ქონება არ ააქვს საჯარო რეესტრში 

დარეგისტრირებული. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ გამოთქვა  აზრი, რომ 

უკანონოდ ფართის გაცემის შემთხვევაში დავით მჟავანაძე სხვაგვარ ბრალს წაუყენებდა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას. 



 

სხდომის დახურულად გამოცხადების წინ საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. 

დარჩიამ საკრებულოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია კორპორაციულ სატელეფონო 

ქსელში ჩართვის თაობაზე. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

                 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დ. დარჩია  


