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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მორიგი სხდომის 
 

   2015 წელი, 4 თებერვალი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-15.40 საათი 

შესვენება 13.20-14.00 საათი 
 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

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

აროშიძე, ე. გორდელაძე.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. 

ვადაჭკორია, გ. კილაძე, მ. გოგოტიშვილი, ზ. გობრონიძე, შ. 

დოლიძე.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 

მ. ჩხაიძე, ი. დუმბაძე, თ. ბურჭულაძე, ნ. ურუშაძე, ლ. ნაცვალაძე, 

პ. მანჯგალაძე, ნ. დობორჯგინიძე, დ. თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. 

კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, 

რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, კ. გობრონიძე, ნ. 

კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. 

ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, ტ. მგელაძე, დ. 

მჟავანაძე,  მ. ბერიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მერაბ ჭანუყვაძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის პირველი 

მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები; არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

მასმედიის და საზოგადოების წარმომადგენლები.  

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დაპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 41-

მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ გააცნო დღის წესრიგი, 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ  - ა. ყაზაიშვილმა დღის წესრიგის 

დამტკიცებამდე, აუცილებლობიდან გამომდინარე ითხოვა ორი საკითხის დამატება: 1) 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და 

ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“, 2) „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების 

საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში 

მონაწილის ბილეთის ფასის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“, ამ დამატებებით, 38 

ხმით საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი. 

 

დღის წესრიგი 

 

5.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

 



თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

6.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. საჯაია 

გ. ღურჯუმელიძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

კვერღელიძემ განაცხადა, რომ სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

პირველი მუხლის პირველ პუნქტში „გამგეობის“ ნაცვლად უნდა ჩაიწეროს „2015 წლის 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული“, ხოლო „დანიშვნასთან“ მაგივრად უნდა ჩაიწეროს 

სიტყვა „დაწესებასთან“ და შემდგომში „დანიშვნის“ მაგივრად სიტყვა „დაწესება“, ასევე 

ტექსტში ყველგან „ფაქტობრივი მცხოვრების“ მაგივრად უნდა ჩაიწეროს 

„რეგისტრირებული მცხოვრები“. 

საკრებულო წევრმა ი. მამალაძემ დასვა შეკითხვა რატომ არაა წესში 

გთვალისწინებული 80 წელს გადაცილებულ პენსიონერებზე პენსიაზე დანამატის 

გაცემა - განუმარტეს, რომ ბიუჯეტს, ამგვარ პენსიონერთა სიმრავლის გამო, არ ააქვს 

ფინანსური შესაძლებლობა გასცეს დანამატი. 

საკრებულო წევრმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი, რომ საკრებულოს 

მუდმივმოქმედ კომისიებში კომისიის წევრებზე უნდა გადანაწილდეს შესასწავლი 

საკითხები. საკრებულოს წევრმა შ. დოლიძემ განაცხადა, რომ სოფელ ასკანაში არის 5 

შვილიანი ოჯახი, რომელიც არ ღებულობს დახმარებას, განუმარტეს, რომ პიროვნების 

მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განცხადების დაწერისა და შესაბამისი 

დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ დაუწესდება მრავალშვილიანობის დახმარება. 

 

7.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საკრებულოს აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

8.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 



9.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი, რომ გადასახადის კოეფიციენტი 0.9 მეათედიდან 

გაეზარდათ 1,1 მეათედამდე, რასაც საკრებულოსმ ერთხმად დაუჭირა მხარი. 

 

5.6. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  

ცვლილებების და დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

6.7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

7.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის N69 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

8.9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 250 მ2 ფართობის უსასყიდლო 

უზურფრუქტის ფორმით გამოყოფის თაობაზე,  ოზურგეთის მუნიციპლიტეტის 

გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 38-ხმით. 

 

9.10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების 

სამუშაოთა ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით. 



საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ განაცხადა, რომ კონკურსის გამოცხადების თარიღი ნაცვლად 1 

თებერვლისა უნდა განისაზღვროს 10 თებერვლიდან, საკრებულო დაეთანხმა ამ 

წინადადებას. 

 

10.11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის 

შემუშავების მიზნით კონკურსის წესის დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით. 

 

11.12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის 

პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: დ. კვერღელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით. 

 

12.13. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 6 თვის ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39-ხმით. 

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ბ. გობრონიძემ გამოთქვა აზრი, 

რომ მუნიციპალიტეტს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ინერტული მასალების კარიერი, 

განუმარტეს, რომ მისი ექსპლოატაცია მუნიციპალიტეტს დაუჯდება უფრო ძვირი, 

ვიდრე ინერტული მასალების შესყიდვა. 

საკრებულოს წევრმა ი. დუმბაძემ შეკითხვა დასვა, რომ შესაძლებელია თუ არა 

სოფელ გაღმა დვაბზუს გზის რეაბილიტაციის განხორციელება, ინფარასტრუქტურული 

სამუშაოების შესასრულებლად, ადმინისტრაციული ერთეულისთვის გამოყოფილი 

თანხებიდან - მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ.ჭანუყვაძემ განმარტა, რომ ეს თანხები 

უმჯობესია უფრო პრობლემატური საკითხების მოგვარებას მოხმარდეს, გზის 

რეაბილიტაციისთვის კი  სხვა თანხები გამოიძებნოს. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ მხარს 

უჭერს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის გადაწყვეტილებას ყველა 

სამუშაოები შესრულდეს ტენდერით, რომ გამგებელმა გააკეთა რეალური და 

მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში, 

რაც მისასალმებელია და აღამასრულებელი ხელისუფლების ძირითადი ფუნქციაა, მან 

მადლობა გადაუხადა გამგებელს გაწეული საქმიანობისთვის და საკრებულოს მიმართა 

წინადადებით დამაკმაყოფილებლად შეეფასებინათ გამგებლის მიერ გაწეული მუშაობა, 

რასაც საკრებულომ ერთხმად დაუჭირა მხარი. 

საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და 

სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ლ. საჯაიამ გააკეთა განცხადება  

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ტურიზმი და რეალობა“-ს მიერ გამოცხადებულ უფასო 



ტრენინგების შესახებ ჩატარების და მაჟორიტარ დეპუტატებს დაურიგა სააპლიკაციო 

ფორმები ტრენინგში მონაწილეობის მსურველთათვის. 

გამოცხადდა შესვენება 13.20 – 14.00 საათამდე, შესვენების შემდეგ რეგისტრაცია 

გაიარა 30-მა დეპუტატმა. 

 

13.14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 25-ხმით. 

საკითხის განხილვის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ  განაცხადა, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ მნიშვნელოვანი 

მუშაობა გასწია 2014 წლის საანგარიშო პერიოდში, მაგრამ ამ კომისიამ, ისევე როგორც 

მუნიციპლიტეტის საკრებულოს ყველა დანარჩენმა მუდმივმოქმედმა კომისებმა, არ 

უნდა დაივიწყონ აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი სამსახურების 

საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელებაც. 

 

14.15. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: გ. ჩავლეშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 29-ხმით. 

საკითხის განხილვის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ  განაცხადა, რომ საკრებულოთან არსებული გენდერული საბჭოსთვის 

გამოყოფილი თანხების განკარგვა უნდა განხორცილედეს სამართლებრივი ნორმების 

დაცვით, ამ განცხადებას მოჰყვა კამათი, საკრებულოს წევრმა ლ. სიჭინავამ აღნიშნა, რომ 

გენდერული საბჭო ეწევა მნიშვნელოვან საქმიანობას და მისი დაფინანსება არ უნდა 

გამხდარიყო დავის საგანი; განაცხადა, რომ სოფ. ლიხაურის სკოლის დირექტორი 

გარდაიცვალა ფსიქოლოგიური დახმარების გაუწევლობის გამო, რომელიც საბჭოს 

მუშაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია - აღელვებულმა დატოვა სხდომათა 

დარბაზი; საბოლოოდ გამოირკვა, რომ გენდერული საბჭო დაფინანსებას იღებს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

 

15.16. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: ლ. საჯაია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 29-ხმით. 

 

16.17. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: ვ. ნიჟარაძე  



განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 28-ხმით. 

საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ  კომისიის თავმჯდომარის შ. ართმელაძის ავადმყოფობის პერიოდში 

გაწეული საქმიანობითვის მადლობა  გადაუხადა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს 

დეპუტატ ვახტანგ ნიჟარაძეს.   

 

17.18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 28-ხმით. 

ანგარიშის დასრულებისას კომისიის თავმჯდომარემ ე. გორდელაძემ განაცხადა, 

რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში უნდა 

შემოვიდეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები, რათა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებს საშუალება ჰქონდეთ 

დაწესებულ ვადებში სხდომებზე განიხილონ საკითხები და მოამზადონ დასკვნები. 

 

18.19. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: ტ. აროშიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 28-ხმით. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ აღნიშნა სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის აქტიური მუშაობის 

შესახებ. 

10.20. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო 

საფასურისა და ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

მომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 28-ხმით. 

 

11.21.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო ფორმით 

პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 28-ხმით. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


