
 

ოქმი N5 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 მორიგი სხდომის 
 

   2015 წელი, 1 აპრილი 

       ქ. ოზურგეთი 

        11.00-14.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. 

კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 

კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ტ. აროშიძე, ე. 

გორდელაძე, შ. ართმელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. 

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

გობრონიძე.  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, ვ. ჩავლეშვილი,ხ. 

წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, დ. სიხარულიძე,  მ. ბერიძე, 

ტ. მგელაძე, დ. მჟავანაძე. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის პირველი 

მოადგილე - ა. ყაზაიშვილი. 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 

გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 

წარმომადგენლები.  

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 

დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დაპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 40-

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

რომელიც დაამტკიცეს 40 ხმით.  

 

დღის წესრიგი 

 

18.1. „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 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით, 2-წინააღმდეგი. 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარემ მ. გოგოტიშვილმა 

მომხსენებელს დაუსვა შეკითხვა - რატომაა გათვალისწინებული 50 (ორმოცდაათი) 

ათასი ლარი თანადაფინანსება კურორტ ურეკის პლაჟის დასუფთავებისთვის; რაზეც 

მიიღო შესაბამისი განმარტება. მისივე აზრით 76 (სამოცდათექვსმეტი) ათასი ლარი 



კურორტ ურეკის ტერიტორიაზე რადარებისა და ვიდეოთვალების შეძენა-

დამონტაჟებისთვის მუნიციპალიტეტს ჩაეთვლება არამიზნობრივ ხარჯებში. 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს 

გაუქმების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

მიღებულ იქნა ცნობად. 

 

3.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება-ეროვნული ფორუმი“-ს რეგისტრაციის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

მიღებულ იქნა ცნობად. 
 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება-კონსერვატორები“-ს რეგისტრაციის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

მიღებულ იქნა ცნობად. 

 

 35.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86  განკარგულებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 36-ხმით. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ დაავალა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას (ა. ყაზაიშვილი) მაქსიმალურად მოახდინოს 

ადმინისტრაციულ შენობაში ფართის ინვენტარიზაცია და უზრუნველყოს 

მუნციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის სამუშაო ფართის გამოყოფა. 

 

19.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 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 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

20.7. „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 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 



 

36.8. 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 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

37.9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. გირკელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 35-ხმით, 1-წინააღმდეგი. 

 

38.10. სანაპირო ზოლის ნაგვის შემკრები აღჭურვილობის შესაძენად ოზურგეთის 

მუნციპალიტეტის გამგეობისათვის გრანტის მიღებაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ჭანუყვაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

39.11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მარტის №14 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

40.12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37-ხმით. 

 

12.30 სათზე გამოცხადდა შესვენება ნახევარი საათით. სხდომამ მუშაობა 

განაახლა 13.00 საათზე, შესვენების შემდეგ რეგისტრაცია გაიარა 34-მა დეპუტატმა. 

 

41.13. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 



თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ 

სრულ ნდობას უცხადებენ გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსხურსა და პირადად 

მის უფროსს გ. მამაკაიშვილს, რომელსაც საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს 

მხარი. 

42.14. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ლ. თავაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 33-ხმით. 

 

43.15. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ბ. გობრონიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34-ხმით. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ შეკითხვა დაუსვა, 

მომხსენებელს - წინა წელთან შედარებით რატომ შემცირდა სოფლის მხარდამჭერი 

პროგრამით მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა 5 (ხუთი) ათასი ლარით, 

რაზეც ვერ მიიღო პასუხი. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ შ. ართმელაძემ დაუსვა 

შეკითხვა მომხსენებელს - მიმიდინარე წელსაც მოხდებოდა თუ არა სოციალურად 

შეჭირვებულ ოჯახებზე სამშენებლო მასალებით დახმარება, რაზეც მიიღო უარყოფითი 

პასუხი. 

 

16. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ნ. ხომერიკი 

გადაიდო მომდევნო სხდომაზე განსახილველად. 

 

44.17. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ხარაბაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34-ხმით. 

 

45.18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ი. ლეჟავა 

განკარგულება თან ერთვის 



მიღებულ იქნა 34-ხმით. 

 

46.19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ჩაგანავა 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34-ხმით. 

 

47.20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის 

საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: მ. ცელაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 34-ხმით. 

 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ აღნიშნა, რომ 

სამსახური მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებს შორის ერთ-ერთი წარმატებული 

სამსახურია, რაც სამსახურის უფროსის მ. ცელაძის დამსახურებაა. 

 

21. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და 

ტურიზმის განვითარების სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ნ. ხომერიკი 

გადაიდო მომდევნო სხდომაზე განსახილველად. 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ცნობად მიიღო: 

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს 

გაუქმების შესახებ. (თავმჯდომარე: ზ. გობრონიძე), (დღის წესრიგის N2 საკითხი). 

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება - ეროვნული ფორუმი“-ს შექმნის შესახებ.(თავმჯდომარე: ზ. გობრონიძე), (დღის 

წესრიგის N3 საკითხი). 

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 

ოცნება - კონსერვატორები“-ს შექმნის შესახებ. (თავმჯდომარე: თ. ბურჭულაძე), (დღის 

წესრიგის N4 საკითხი). 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის საოქმო გადაწყვეტილებით დღის 

წესრიგის N16 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ“ და N21 „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების 

სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ“ საკითხების განხილვა გადატანილი 

იქნა საკრებულოს მომდევნო სხდომაზე. 

 

 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                   დავით დარჩია  


