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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 მორიგი სხდომის 
 

   2015 წელი, 4 მარტი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-12.30 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, შ. ართმელაძე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ა. 

გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. კილაძე,შ. დოლიძე.  ოზურგეთის 

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

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

ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. სიხარულიძე,  მ. 

ბერიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის პირველი 

მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი, მოადგილე - გ. ღურჯუმელიძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 

გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 

წარმომადგენლები.  

სხდომის თავმჯდომარის დ. დარჩიას მიერ სხდომის გახსნილად 

გამოცხადებამდე საკრებულოს წევრმა ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 

მაჟორიტარმა დეპუტატმა სხდომა თვითნებურად დატოვა და მის მუშაობაში 

მონაწილეობა არ მიუღია. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დაპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 38-

მა, ერთმა - დ. მჟავანაძემ სხდომა თვითნებურად დატოვა, სხდომას ესწრება 37 

დეპუტატი, უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ გააცნო დღის წესრიგი, 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა ითხოვა ერთი 

საკითხის: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ - დამატება, ამ 

ცვლილებით საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი.  

 

დღის წესრიგი 

 

13.1. „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 37-ხმით. 

 

14.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

  გ. ჩავლეშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

სოფ. ნატანების მაჟორიტარმა დეპუტატმა დ. სიხარულიძემ დასვა შეკითხვა: 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასი ყველა 

ადმინისტრაციულ ერთეულში იქნება ერთი თუ არა, რაზედაც მიიღო შესაბამისი 

განმარტება. 

15.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

16.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გემგეობის და საკრებულოს აპარატის 

მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

დამტკიცების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

17.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით 

პრივატიზებისას ბიჯის სიდიდისა და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასის 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 4 თებერვლის N11 დადგენილებაში ცლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით.  

 

28.6. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის 

19  ნოემბრის N86  განკარგულებაში  ცვლილების და დამატებების  შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 



 

29.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო 

ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 19 თებერვლის N27 განკარგულებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ვ. ნიჟარაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

30.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის N360 და N223 მომართვებში 

წარმოდგენილ მოქალაქეებზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე რიცხული 

ძირითადი ქონების გასხვისების მიზნით“ მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ვ. ნიჟარაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

31.9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ვ. ნიჟარაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

32.10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: დ. კვერღელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36-ხმით. 

საკრებულოს წევრმა ლ. საჯაიამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ - ს სახელით მოითხოვა 

სოფ. ჭანიეთის მაჟორიტარი დეპუტატის, საკრებულოს წევრ დავით მჟავანაძისათვის, 

რომელმაც ხელის მოწერის (რეგისტრაციის გავლის) შემდეგ თვითნებურად დატოვა  

საკრებულოს სხდომა დაექვითათ დეპუტატის უფლებამოვალეობების 

შესრულებისათვის გათვალისწინებული თანხებიდან 50 (ორმოცდაათი) ლარი და 

შემდგომში ასეთივე ღონისეძიება იქნეს გატარებული დეპუტატების მიერ მსგავსი 

საქციელის ჩადენის შემთხვევაში. 

 

33.11.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული 

მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დ. დარჩიას 

ანგარიშის შესახებ. 

მომხს: დ. კვერღელიძე 

თანამომხს:დ. დარჩია 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36-ხმით. 

 



12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებუკლი შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

სხდომის დახურვის შემდეგ  სოფ. ბახვის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ე. 

გორდელაძემ გააკეთა ინფორმაცია მოსახლეობაში მცირე ნაკვეთების დახვნის საქმეში 

არსებულ პრობლემურ სიტუაციაზე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


