
ოქმი N8 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის 
 

   2014 წელი,22 ოქტომბერი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-12.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. ჩავლეშვილი, შ. 

ართმელაძე, ტ. აროშიძე, ე. გორდელაძე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: 

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

ზ. გობრონიძე, მ. გოგოტიშვილი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. ჩხაიძე, ი. დუმბაძე, 

თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, ლ. ნაცვალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, 

დ. თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. 

მამალაძე, ბ. ღლონტი, რ. სკამკოჩაიშვილი, 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 

38-მა) სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას და გააცნო დღის წესრიგი, 

რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

   

დღის წესრიგი 

 

36.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N3 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 



ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ეწევა გაუთვალისწინებელ 

ხარჯებს (6 ათას ლარს ამჟამად), რომლებიც წინა ადგილობრივი ხელისუფლების 

არაპროფესიონალიზმითაა განპირობებული, ადამიანები განთავისუფლდნენ 

სამსახურებიდან კანონმდებლობის დაუცველად. 

 

77.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 13 აგვისტოს N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

78.3. „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს N45 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: ეროდი გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

79.4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ.  

მომხს: დავით დარჩია 

თანამომხს: არჩილ ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38 ხმით 

 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი, რომ რაკი მუნიციპალიტეტიც მონაწილეობს 

მოსახლეობის აღწერის დაფინანსებაში, შეიძლება იმ პრობლემებზე, რომელიც 

მუნიციპალიტეტს აინტერესებს შემუშავდეს კითხვარი და მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში აღმწერებმა პარალელურად ჩაატარონ გამოკითხვა. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, საკითხავია კანონის თანახმად 

მუნიციპალიტეტს შეუძლია თუ არა ამგვარი დავალების მიცემა დაქირავებული 

აღმწერებისათვის. 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


