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თავმჯდომარეობდა _ დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ტ. აროშიძე, შ. 

ართმელაძე, ე. გორდელაძე, გ. ჩავლეშვილი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: 

ზ. გობრონიძე, მ. გოგოტიშვილი, კ. გობრონიძე, ა. გოგოძე, გ. 

კილაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 

ვ. ვადაჭკორია, მ. ჩხაიძე, ი. დუმბაძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, 

ლ. ნაცვალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, შ. დოლიძე, დ. თენიეშვილი,  რ. 

გაბაიძე, ბ. იმნაიშვილი, გ. კოჩალიძე, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. 

ღლონტი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. 

კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი,  ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. 

ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. მჟავანაძე,  მ. ბერიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე 

- ა. ყაზაიშვილი;  

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 

40, განაცხადა რომ  სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. სხდომა გახსნილად 

გამოაცხადა და მოუწოდა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ წუთიერი დუმილით 

პატივი მიეგოთ საკრებულოს გარდაცვლილი წევრის- ავთანდილ ხინთიბიძის 

ხსოვნისათვის. 

  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ - ე. გორდელაძემ საკრებულოს 

მიაწოდა ინფორმაცია 2014 წლის 18 სექტემბერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

„დავით თარხან-მოურავის - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“-ს პროპორციული 

სიით გასული დეპუტატის ავთანდილ ხინთიბიძის გარდაცვალებისა და არსებული 

კანონმდებლობის შესაბამისად (საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმათველობის კოდექსი“-ს 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი) 

მისთვის 2014 წლის 19 სექტემბრიდან საკრებულოს წევრის უფლებამოსლილების 

ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე; ასევე ამ ფაქტის გამო, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტით წევრთა 



არასაკმარისი რაოდენობის გამო გაუქმებულად გამოცხადდა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრქაცია „პატრიოტთა ალიანსი“ 2014 წლის 19 

სექტემბრიდან; ეს ინფორმაცია ცნობად იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს 43-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად. 

  სხდომის თავმჯდომარემ -  დ. დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 

გააცნო წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 38 ხმით.  

 

 

დღის წესრიგი 

 

57.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის 

ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

34.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტროს N3 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

 დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 37-ხმით, 3-წინააღმდეგი. 

ამ საკითხის განხილვისას ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს 

თავმჯდომარემ მ.გოგოტიშვილმა გამოთქვა აზრი, რომ თუ მრავალშვილიანი დედების 

დახმარების მუხლში დარჩა ზედმეტი თანხები მოხმარდეს ისევ მრავალშვილიან 

დედებს. 

საკრებულოს წევრ ხ. წულაძის აზრთ 15-ათასი ლარი მნიშვნელოვან გავლენას 

ვერ მოახდენს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურებაზე და ჯობია ისევ 

მრავალშვილიან ოჯახებზე განაწილდეს. 

საკრებულოს წევრ ბ.ღლონტმა დასვა შეკითხვა წლის ბოლომდე რომ მოხდეს 

მრავალშვილიანი ოჯახების მატება, დარჩება თუ არა თანხები მათი დახმარებისათვის; 

ყველა ზემოთაღნიშნულ საკითხზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ. მამაკაიშვილმა გააკეთა განმარტება. 

საკრებულოს წევრმა ხ. წულაძემ მოითხოვა ტრანსპორტის ხარჯების ზრდის 3-

ათასი ლარის აუცილებლობის განმარტება, მიეცა განმარტება, ესაა მუნიციპალური 

ტრანსპორტის დამატებითი - დაბა ნარუჯის მარშრუტის ხარჯი. 

საკრებულოს წევრმა ლ. სიჭინავამ მადლობა გადაუხადა კოლეგას ხ. წულაძეს, 

რომელმაც მუხლობრივად მოითხოვა ბიუჯეტის ცვლილებების განმარტება და 

გამგეობის საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურს მოუწოდა მომავალში საკრებულოს 

სხდომაზე ამგვარად წარმოედგინათ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების 

პროექტი.  

 

 58.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 



მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით 

 

საკითხის განხილვისას საკრებულოს სოფ. ბახვის მაჟორიტარმა დეპუტატმა 

ე.გორდელაძემ აზრი გამოთქვა, რომ სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის 

დახმარებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი თანხებით დახმარებოდნენ, 

დახმარება მიუღებელ, დაუკმაყოფილებელ ოჯახებს, რომლებსაც ნაკლებად მძიმე 

ზარალი მიაყენა სტიქიამ; განუმარტეს, რომ მზადდება პროგრამა, გამოცხადდება 

ტენდერი და ეს ოჯახები დაკმაყოფილდება. 

 

 59.4. ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების 

გაერთიანების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: მერაბ ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

35.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №1 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

 მიღებულ იქნა 24-ხმით, 6-წინააღმდეგი, 

 9- დეპუტატმა არ მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა. 

  თანამომხსენებელმა დ. კვერღელიძემ საკრებულოში კოალიცია „ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრთა წარმომადგენლობას მიულოცა 

კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის საიუბილეო თარიღი, შემდეგ გააცნო 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მე-16 მუხლი, რომელშიც შევიდა 

ცვლილება, ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. 

 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარემ მ. გოგოტიშვილმა 

განაცხადა, რომ საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების ანაზრაურების თაობაზე დადგენილების მისაღებად გამოცხადებული იყო 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად და 

დასამტკიცებლად შემოვიდა რეგლამენტში ცვლილებები - რაც პროცედურულ 

დარღვევად მიიჩნია, ასვე განაცხადა, რომ ბიუროს სხდომაზე მის მიერ გამოთქმული 

აზრი დადგენილების პროექტიდან მე-8 მუხლის ამოღების თაობაზე არ იქნა 

გათვალისწინებული. 

 აღნიშნულ საკითხებზე განმარტება გააკეთა თანამომხსენებელმა დ. 

კვერღელიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ფაქტობრივად ერთი და იმავე პრობლემის 

გადაწყვეტას ეხებოდა ორივე დადგენილების პროექტი, ამდენად მიზანშეწონილად იქნა 

მიჩნეული მისი პირდაპირ საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარდგენა. 

 მ. გოგოტიშვილმა განაცხადა, რომ არასამართლებრივად მიაჩნია რეგლამენტის 

მე-16 მუხლის ცვლილებების მე-8 პუნქტი და  ფრაქციის სახელით მოითხოვა მისი 

ამოღების თაობაზე კენჭისყრის ჩატარება, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი მიმართავდა 



სასამართლოს მისი გაუქმების თაობაზე; რადგან მას, მართალია საკრებულოს 

თანამდებობის პირს, მაგრამ როგორც პროპორციული სიით გასულ დეპუტატს 

ესაჭიროება ხარჯები სოფლებში გასვლისა და დეპუტატის მოვალეობების 

შესრულებისათვის. 

 საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ შენიშვნა მისცა თანამომხსენებელს დ. 

კვერღელიძეს, რომ მილოცვისას არ გაითვალისწინა ის ადამიანებიც, რომლებიც 

ეხმარებოდნენ კოალიცია „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველო“-ს 

გამარჯვებაში; დ კვერღელიძემ განაცხადა, რომ შენიშვნას არ ღებულობს. 

 სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ გაითვალისწინა ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“-ს მოთხოვნა და რეგლამენტის ცვლილებების პროექტის მე-8 

პუნქტის ამოღების საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე; ამოღებას 39- დეპუტატიდან მხარი 

დაუჭირა 6-მა; რეგლამენტის მე-16 მუხლის ცვლილებები მიღებულ იქნა 24-ხმით, 6-

წინააღმდეგი, 9-დეპუტატმა უარი განაცხადა კენჭისყრაში მოაწილეობაზე. 

 

 60.6. „საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების  ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული 

მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განისაზღვრის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36-ხმით, 3-წინააღმდეგი 

 ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა დ. მჟავანაძემ მოითხოვა 

განემარტათ 50-ლარით რატომაა განსაზღვრული საკრებულოს სხდომებში 

მონაწილეობის მიღება, ასევე თუ იგი საკრებულოს სხდომებს არ დაესწრება, ვერ 

მიიღებს ხარჯების თანხას, ანუ ეკრძალება პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი ხერხის 

საკრებულოს სხდომების ბოიკოტირების გამოყენება. 

თანამომხსენებელმა - დ. კვერღელიძემ განუმარტა, რომ მისი უფლებაა, ბოიკოტს 

გამოუცხადებს თუ არა საკრებულოს სხდომებს, მას შეუძლია მონაწილება მიიღოს 

საკრებულოს კომისიების, ფრაქციების სხდომებში, ჩაატაროს ამომრჩევლებთან 

შეხვედრები, მოქალაქეების მიღებები რის გამოც მიიღებს დეპუტატის მოვალეობების 

შესრულებისათვის ხარჯებს, სანამ ბოიკოტი არ გადააჭარბებს 6-თვეს, სხდომაზე 

ზედიზედ 6-თვის დაუსწრებლობის შემთხვევაში საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ 

ქვეპუნქტის თანახმად აღიძრება საკითხი მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

თაობაზე. 

 

61.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 

აგვისტოს N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ტარიელ აროშიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით 

 



62.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 

აგვისტოს N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

63.9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N16 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს: დავით დარჩია  

თანამომხს: გელა ჩავლეშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

64.10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 13 აგვისტოს N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: შოთა ართმელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

65.11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

საპრივატიზაციო ქონების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ტარიელ აროშიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

66.12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


