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ოქმი N6

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 მორიგი სხდომის

   2015 წელი, 6 მაისი
    ქ. ოზურგეთი
       11.00-12.00 საათი

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
დ. კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. 
ჩავლეშვილი, ე. გორდელაძე, შ. ართმელაძე, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, გ. კილაძე, შ. 
დოლიძე, თ. ბურჭულაძე.   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, 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, 
დ. სიხარულიძე, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. 
სიჭინავა, მ. ბერიძე, ტ. მგელაძე, დ. მჟავანაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 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, მიულოცა 6-მაისი, გიორგობის დღესასწაული, მიაწოდა ქვორუმზე 



ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 39-მა, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 36 ხმით. 

დღის წესრიგი

21.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის 
N48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ. მამაკაიშვილი

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით.

22.2. „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.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით.

23.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის 
N48 დადგენილებაში ცლილებების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 აპრილის N18 დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. ჩავლეშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით.
საკრებულოს თვამჯდომარის მოადგილემ  დ. კვერძელიძემ შენიშვნა მისცა 

საკრებულოს აპარატს დადგენილებაში ტექნიკური შეცდომების დაშვების გამო.

48.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საპრივატიზებო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 თებერვლის  N27 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: შ. ართმელაძე



განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
წინააღმდეგი 2 
დ. მჟავანაძე
ნ. დობორჯგინიძე
ამ საკითხის განხილვისას სოფ. ჭანიეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დ. 

მჟავანაძემ განაცხადა, რომ სოფლის მოსახლეობის სურვილი იყო საპრივატიზებო 
ქონების ნუსხაში შესულ ს. ჭანიეთის ცენტრში არსებულ შენობაში გაკეთებულიყო 
სარიტუალო დარბაზი.

ამავე სოფლის მცხოვრებმა მ. ჩიხლაძემ - სხდომაზე განაცხადა, რომ 
სოფელი ვერ შეთანხმდა ამ საკითხზე საბოლოოდ, იმიტომ რომ შენობა არის 
დაბალჭერიანი. 

49.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო 
შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86  
განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. გირკელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა 
გობრონიძისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე
 საკითხი საკრებულოს სხდომამ საქართველოს ორანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
„ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის შესაბამისად ცნობად მიიღო.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია 
ქართული ოცნება - ეროვნული ფორუმი“-ს გაუქმების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე
საკითხი მიღებულ იქნა ცნობად.

23.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

24.9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საჯარო 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების 



დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 დავით დარჩია 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


