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ოქმი N10
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
    2015 წელი, 14 

ივლისი
    ქ. ოზურგეთი
        17.00-18.00 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, ტ.აროშიძე, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, თ.ბურჭულაძე, 
გ. კილაძე, შ. დოლიძე, ბ. ღლონტი,  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი,  რ. 
გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. 
კიღურაძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, კ. 
გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. 
ჩავლეშვილი, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. 
სიჭინავა, მ. ბერიძე, ტ. მგელაძე, დ. მჟავანაძე, ლ. ნაცვალაძე, 
ბ. ლომჯარია.

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,  მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა -38 მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  მოწვეულ იქნა 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის-მ. ჭანუყვაძის ინიციატივით, საკრებულოს 
წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ- ე. 
გორდელაძემ ითხოვა დღის წესრიგში ერთი საკითხის-„ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება-
ეროვნული ფორუმის გაუქმების შესახებ“ დამატება, ამ ცვლილებით, 38 ხმით, 
საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს დღის წესრიგი.

დღის წესრიგი

27.1. „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 41-ხმით
საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ შეკითხვა დაუსვა საკრებულოს წევრს 

პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან- დ.მჟავანაძეს-რას განიცდიან 
ისინი, როცა მათ სოფელში ბავშვთა ბაღი შენდება?

დ. მჟავანაძემ გასცა პასუხი-ლ. ნაცვალაძე განაწყენებულია მასზე იმის გამო, 
რომ უარი უთხრა ფრაქციის შექმნაზე და სხდომებზე მიზანმიმართულად 
აკრიტიკებს.

66.2. „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 41-ხმით



67.3. „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 41-ხმით

68.4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.   

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ:ა. ყაზაიშვილი 
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია 
ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმის (თავმჯდომარე-ბ. ღლონტი) გაუქმების 
შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:ე. გორდელაძე

საკრებულომ ცნობად მიიღო სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის- ე. გორდელაძის ინფორმაცია -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული 
ოცნება-ეროვნული ფორუმის (თავმჯდომარე-ბ. ღლონტი) გაუქმების შესახებ.

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ თავის დროზე ეს 
ფრაქცია შეიქმნა უსაფუძვლოდ.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


