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ოქმი N12
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
    2015 წელი, 5 აგვისტო
    ქ. ოზურგეთი
        12.00-14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
დ. კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. 
ჩავლეშვილი, ე. გორდელაძე, ტ.აროშიძე, კომისიის 
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი-ბ. ლომჯარია,  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ვ. ვადაჭკორია, თ.ბურჭულაძე, გ. კილაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი,  გ. 
კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, კ. გობრონიძე, ნ. 
კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ვ. ჩავლეშვილი, ი. 
ჩხაიძე, ხ. წულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, მ. ბერიძე, ტ. 
მგელაძე, დ. მჟავანაძე, ნ.დობორჯგინიძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი-მ. ჭანუყვაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე- ბ. 
გობრონიძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის 
პროექტის ავტორი-მ. კიკნაძე
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 -34- მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  საკრებულოს 
წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 34 
ხმით.

დღის წესრიგი

28.1. ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის 
დამტკიცების შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა34-ხმით

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-დ. კვერღელიძემ 
ილაპარაკა მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების-დროშისა და გერბის 
დამტკიცების მნიშვნელობაზე, მიულოცა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ სიმბოლოების მიღება, მადლობა გადაუხადა პროექტის ავტორს-
მირიან კიკნაძესა და სამუშაო ჯგუფს გაწეული მუშაობისათვის. აღნიშნა, 
რომ მუნიციპალიტეტის  დროშას პირველად აღმართავენ 
ოქროსმედალოსანი აბიტურიენტები მეგრელიშვილი და ქანთარია.
საკრებულოს თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ მიულოცა საკრებულოს წევრებსა 
და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სიმბოლოების მიღება, მადლობა 
გადაუხადა პროექტის ავტორს-მ. კიკნაძეს, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სამუშაო ჯგუფს და მის ხელმძღვანელს დ. კვერღელიძეს 
გაწეული მუშაობისათვის და ავტორს -მ. კიკნაძეს გადასცა დაწესებული 
ჯილდო 3000 ათასი ლარი.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ. ჭანუყვაძემც 
მიულოცა დამსწრეთ და მოსახლეობას სიმბოლოების დამტკიცება, აღნიშნა, 
რომ დღევანდელი დღე გახდება ახალი წარმატებების საწინდარი.
სხდომაზე მოკლე სიტყვით გამოვიდა პროექტის ავტორი -მ. კიკნაძე, 
განაცხადა, რომ რამდენიმე წელია მუშაობს ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სიმბოლოებზე, ადრე მიღებულ სიმბოლოებზე ჰქონდა 
შენიშვნები, რომლის გაუთვალისწინებლობამ განაპირობა მისი შეცვლის 
აუცილებლობა.

საკრებულოს წევრმა ლ. სიჭინავამ გამოთქვა აზრი სიმბოლოების 
სკოლებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში განთავსებაზე. 

29.2.  „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 იქნა34-ხმით

30.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების 
შექმნის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 
აგვისტოს N4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით

71.4. „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 34-ხმით

72.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
საპრივატიზაციო  და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ბ. ლომჯარია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნ34.-ხმით

საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ დააყენა საკითხი 
პრივატიზაციიდან შემოსულ თანხებში გაეთვალისწინებინათ სოფელ ასკანის 
გზის რეაბილიტაცია.

განუმარტეს, რომ პროექტი ძვირადღირებულია და უნდა გამოინახოს 
დონორი თანადაფინანსების მიზნით.

73.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრ შოთა 
ართმელაძისათვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნ34.-ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

სხდომის დახურვის შემდეგ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
მოადგილემ- ბ. გობრონიძემ გააკეთა ინფორმაცია ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და გარდამავალ წელში განსახორციელებელ 
ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


