
ოქმი #9 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის 

 

              2015 წელი, 31 მარტი 

     ქ. ოზურგეთი 

     14.00 – 16.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. კვერღელიძე, ლ. 

საჯაია, გ. კილაძე, ე. გორდელაძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, შ. 

დოლიძე, ა. გოგოძე, ტ. აროშიძე, შ. ართმელაძე, ზ. გობრონიძე. 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო სხდომის 

დღის წესრიგი, რომელიც ორი საკითხის: 1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის 

დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 4 მარტის №14 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“; 2. 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 

დამატებით დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი. 

 

    დღის წესრიგი 

 

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

 

2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელწიფო შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილების და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის N603 მომართვაში წარმოდგენილი 

მოქალაქეებისათვის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ძირითადი ქონების გასხვისების 

შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: შ. ართმელაძე 

 



4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

 

5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამეგობის იურიდიულ სამსახურში 

ადმინისტრაციულ და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების დოკუმენტების 

ფორმისა და აღრიცხვის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

6. „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 დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

7. სანაპირო ზოლის ნაგვის შემკრები აღჭურვილობის შესაძენად ოზურგეთის 

მუნციპალიტეტის გამგეობისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

 

8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 4 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. თავაძე 

 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. თავაძე 

 

კამათი მოჰყვა ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტის განხილვას. საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ დასვა შეკითხვა, რომ სოფლის მხარდამჭერი 

პროგრამებით ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი სამუშაოების 

დაპროექტებისას მაქსიმალურად არის თუ არა გათვალისწინებული მოსახლეობის 

უმრავლესობის აზრი, რაზედაც მიიღი დადებითი პასუხი. 

ბიუროს წევრმა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელონბისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარემ ლ. საჯაიამ განაცხადა, რომ ა.(ა)ი.პ. - სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულებების ცენტრისათვის აღმზრდელ-მასწავლებლების ტრენინგის ჩატარების 



მიზნით თანხის დამატებით გამოყოფას ეთანხმება, თუმცა თვით ტრენინგის ჩატარების 

ხარისხით არაა კმაყოფილი; 

ბიუროს წევრ, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა 

და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის შ. ართმელაძის აზრით 

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლად თანხების გამოყოფა აუცილებელია. 

ბიუროს წევრმა, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, 

რომ დაბა ურეკის ტერიტორიაზე - სახელმწიფო ტრასაზე რადარებისა და ვიდეოთვალების 

შეძენა-დაყენებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა 

სამართლებრივად არასწორია, ამ განცხადებას მხარი დაუჭირა ბიუროს წევრმა, საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გ. ჩავლეშვილმაც - მისი აზრით ამ მიზნით 

გამოყოფილი თანხა, მიუხედავად იმისა, რომ რადარების და ვიდეოთვალების დაყენება 

გააუმჯობესებს დაბის ტერიტორიაზე დანაშაულის პრევენციას, არამიზნობრივ ხარჯებში 

ჩაითვლება. 

ბიუროს წევრებმა 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

 1. დღის წესრიგში წარმოდგენილი 9-ვე საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 

შენიშვნების გათვალისწინებით შეტანილი იქნეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მომავალი 

სხდომის დღის წესრიგში დასამტკიცებლად. 

 2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელონბისა და სოციალურ საკითხთა კომისიამ (ლ. საჯაია) 

კონტროლი დააწესოს მუნიციპალიტეტის ა.(ა)ი.პ. სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულებების ცენტრის აღმზრდელ-მასწავლებელთა ტრენირების მიმდინარეობაზე. 

 

                  

 

 

  

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


