
ოქმი N3 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 რიგგარეშე სხდომის 
 

   2015 წელი, 19 თებერვალი 

       ქ. ოზურგეთი 

        16.00-17.00 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, ზ. გობრონიძე, შ. დოლიძე.  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, 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, 

საზოგადოების წარმომადგენლები.  

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დაპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 39-

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

სხდომა მოწვეულ იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის ინიციატივით. 

 

დღის წესრიგი 

 

12.1. „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 39 ხმით. 

სოფ მაკვანეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნ. კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ 

კარგი იქნება თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოც. დახმარების მუხლში 

გაითვალისწინებენ ასთმით დაავადებულთა დახმარებასაც; რაზეც მიიღო შესაბამისი 

განმარტება. 

 



19.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

ამ საკითხის განხილვისას მიიღეს გადაწყვეტილება დადგენილებების მიღების 

ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 4 მარტამდე. 

 

20.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ სამსახურში 

ადმინისტრაციულ და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის 

დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

  ე. გორდელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

21.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

22.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გემგეობის და საკრებულოს აპარატის 

მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 

23.6. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  

ცვლილების და დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 39 ხმით. 

 



24.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: მ. ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით. 

მომხსენებელმა - მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემ აღნიშნა, რომ 

სოფ.მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ უსახლკაროთა სახლის 

მშენებლობისათვის აუცილებელია კომპეტენტური დაწესებულების მიერ შენობაზე 

დასკვნის საჩქაროდ გაკეთება; შესაბამისი მომსახურების გამარტივებული  წესით 

შესყიდვა. შემდეგ განაცხადა მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ 

მანქანების შესყიდვის გახმაურებულ ფაქტზე, მისი აზრით ასეთი ცრუ ინფორმაცია არ 

უნდა გახდეს საზოგადოების აჟიტირების საგანი. 

საკრებულოს დეპუტატმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ მას „ოპოზიციის 

პოზიციას“ უწოდებენ, მისი აზრით ნაციონალურ მოძრაობას არ ააქვს უფლება 

ილაპარაკოს საბიუჯეტო თანხების არასამართლებრივ ხარჯვაზე, მათ მიერ ცრუ 

ინფორმაციის გავრცელებას აქვს სხვა მიზანი - მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

გამგეობის ჰარმონიულ საქმიანობაში დისონანსის  შეტანა, რასაც ნაციონალური 

მოძრაობა ვერ ეღირსება. 

ამის შემდეგ დეპუტატებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დ. მჟავანაძემ 

და ნ. დობორჯგინიძემ სხდომა დატოვეს. 

 

25.8. „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 37 ხმით. 

 

26.9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით. 

 

27.10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო 

ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ვ. ნიჟარაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით. 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


