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ოქმი N17
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2015 წელი, 4 ნოემბერი
 ქ. ოზურგეთი
11.00-13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა - დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

      ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
დ. კვერღელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, ე. 
გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე, ტ.აროშიძე,  გ.ჩავლეშვილი, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, თ.ბურჭულაძე, 
გ. კილაძე, ბ. ღლონტი;
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი,  რ. 
გაბაიძე, გ. კოჩალიძე,ი.მამალაძე,პკიღურაძე,კ.გობრონიძე,ვ. 
ჩავლეშვილი,რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, 
ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ი. ჩხაიძე, ხ. 
წულაძე, ლ. სიჭინავა,ლ. ნაცვალაძე,ბ. იმნაიშვილი, 
ტ.მგელაძე, დ. მჟავანაძე, ბ.ლომჯარია, მ.ბერიძე, შ. დოლიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, გამგებლის პირველი 
მოადგილე-ა. ყაზაიშვილი, გამგებლის მოადგილე 
ბ.გობრონიძე.
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 (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 38 -მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის 
დღის წესრიგი,  რომელიც დაამტკიცეს 38-ხმით.

დღის წესრიგი
35.1.„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 38-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ლ.საჯაიამ დააყენა საკითხი 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული ლამპიონების 
შეცვლის თაობაზე.

36.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 
აგვისტოს №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ე. გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით

37.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, 
შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი 
სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით

38.4. „მშენებლობის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო პირობების 
შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე, აქტის 
გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების 
მოსაკრებლის გადახდის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით



ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა შ. დოლიძემ დასვა შეკითხვა-
მოსაკრებლიდან გათავისუფლების თაობაზე.

88.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 
(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ტ. აროშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით
საკითხის განხილვის დროს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა არ მიიღონ 
მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებმა.

დეპუტატმა  ლ. სიჭინავამ იკითხა-ხომ არ გამოიწვევდა შეჭივრებულ 
მოქალაქეებზე საცხობრებლის გადაცემა მათთვის სოციალური დახმარების 
შეწყვეტას.

დეპუტატმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი წერილობითი თხოვნით 
მიმართათ შესაბამისი სამინისტროსათვის ასეთი მოქალაქეებისათვის არ 
შეეწყვიტათ სოციალური დახმარება.

განხილვისას დაბა ნარუჯიდან შემოვიდა ელექტრონული შეკითხვა, სადაც 
მოქალაქე ითხოვდა კოკრეტულად განემარტათ რომელი კატეგორიის 
მოქალაქეები მიიღებდნენ საცხოვრისს, რაზეც გამგებლის პრველი მოადგილის ა. 
ყაზაიშვილისაგან მიიღო შესაბამისი განმარტება.

89.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: დ. ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით

90.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა-დამტკიცების 

შემდეგ მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა პასუხი გასცეს 
ელექტრონული წესით შემოსული მოქალაქეების(ა. ქავთარაძის, ლ. რობაქიძის, კ. 
ვაშაყმაძის, ქ. გობრონიძის და ი.დუმბაძის) შეკითხვებს.

სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს 
საკრებულოს სხდომის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობისათვის.



სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


