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ოქმი N18
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2015 წელი, 20 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, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. 
ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. 
მესხიძე,  ლ. სიჭინავა, ლ. ნაცვალაძე, კ. გობრონიძე, ბ. 
იმნაიშვილი,ვლ. ჩავლეშვილი,დ. მჟავანაძე, ბ. ლომჯარია, მ. 
ბერიძე, შ. დოლიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 
მოადგილე-ა. ყაზაიშვილი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 
გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 
წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები. 
სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებსა და დამსწრეთ,  მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია 



(42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 34 -მა, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის 
დღის წესრიგი,  რომლის დამტკიცებამდე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 
მოადგილემ-ა. ყაზაიშვილმა ითხოვა ერთი 
საკითხის„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
მოხელეთა სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“-ამ 
ცვლილებით , 34-ხმითდაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე ფრაქცია“ქართული ოცნება -დემოკრატიული 
საქართველო“-ს თავმჯდომარემ -გ.კილაძემ ითხოვა განცხადების გაკეთება , 
სადაც აღნიშნა, რომ ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი აკეთებს 
პოპულისტურ განცხადებებს იმ საკითხებზე, რომლებიც პარტია“ ქართულ 
ოცნებას“უკვე შეტანილი აქვს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 
ბიუჯეტში(მაგალითად პარტია„თავისფალი დემოკრატები“-ს ლიდერი 
თ.სალუქვაძე). განცხადება გააკეთა სოფელ ასკანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა 
ი.მამალაძემაც ამომრჩეველთა სახელით, კერძოდ:ა)სოფელში გაკეთდა 
ძვირადღირებული წყალსადენი მაგრამ არ გამოჩნდა ორგანიზაცია, რომელიც 
ექსპლოატაციას გაუწევს, არადა საფილტრე მოწყობილობა უკვე დაზიანდა. ბ) 
დაიწყება თუ არა ასკანის გზის რეაბილიტაცია. გ) შეინარჩუნებს თუ არა სფელი 
ასკანა მაღალმთიანის სტატუსს.

დღის წესრიგი

91.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 34-ხმით
საკითხის მოსმენის შემდეგ დეპუტატმა ლ. სიჭინავამ განაცხადა, რომ 

პროექტი განხილულია საკრებულოს ყველა კომისიასა და ფრაქციაში, 
წინადადებები და შენიშვნები დაკონკრეტებულია და გადაეცემა ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობას.   

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ დამდეგი 
გიორგობის დღესასწაული მიულოცა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ და 
აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის პროექტი 13 ნოემბრიდან გამოქვეყნებულია 
ელექტრონულად, გამოქვეყნდება გაზეთებშიც, როგორც ითქვა კომისიებსა და 
ფრაქციებში გაიმართა წინასწარი განხილვები, მომზადებულია წინადადებები და 
შენიშვნებიც, სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები არ მონაწილეობენ 
დღევანდელ სხდომის მუშაობაში.შემდეგ სხდომას გააცნო ფრაქციებსა და 
კომისიებში შემუშავებული წინადადებები და შენიშვნებიც. კერძოდ:1.ხარჯების 
მოცულობისა და მნიშვნელობის მიხედვით განისაზღვროს პრიოპიტეტების 
რიგითობა-ა)ინფრასტრუქტურა, ბ)განათლება და ასე შემდეგ. 2.უნდა გაიზარდოს 



შემოსავლები 9,0 მილიონ ლარამდე მაინც.3. უნდ გადაიხედოს კულტურის 
სფეროს დაფინანსების ხარჯები, განსაკუთრებით ა(ა).ი.პ-ებში.4.უნდა გამოინახოს 
ლეიკემიით და ონკოდაავადებულ ავადმყოფთა დახმარების პროგრამაში 
თანხების გაზრდის რეზერვები.5.  2016 წელშიც მხარი უნდა დაეჭიროს 
ბიუჯეტიდან პრემირების ხარჯების ამოღებას.6. მხარი უნდა დაჭიროს 
მუნიციპალიტეტის პედაგოგთა მგზავრობის დაფინანსებას, ეს იქნება  
პრეცედენტი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში. აღნიშნა. რომ საკრებულომ 
უნდა მიიღოს სერიოზული გადაწყვეტილება როგორ დახარჯოს ხალხის ფული. 
25- ნოემბერს, ბიუჯეტის პროექტი ახალ შენიშვნებსა და წინადადებებზე(მათ 
შორის მოქალაქეებიდან შემოსულზეც) რეაგირების მიზნით დაუბრუნდება 
გამგეობას დადეკემბრის თვის მორიგ სხდომაზე დამტკიცდება.

39.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 
(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ტ. აროშიძე
დადგენილება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 34-ხმით

92.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 34-ხმით
საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ გამოთქვა აზრი სხდომათა დარბაზში 

ხმის გამაძლიერებელის დამონტაჟების თაობაზე.
93.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 15-ხმით
მომხრე-15
წინააღმდეგი-11
ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა დებატები, სოფელ მაკვანეთის მაჟორიტარმა 

დეპუტატმა ნ. კალანდარიშვილმა განაცხადა, რომ წინააღმდეგია და მხარს არ 
დაუჭერს მიწაზე ქონების გადასახადის გაზრდა, მას მხარი დაუჭირა სოფელ 
ასკანის დეპუტატმა ი. მამალაძემც.



დეპუტატ ლ. ნაცვალაძის აზრით უმჯობესია ის 200,0 ათასი ლარი 
მობიძიოთ სხვა რეზერვებში და არ გავზარდოთ ეს გადასახადი,რომელიც ისედაც 
გაჯირვებულ მოსახლეობას სოფლებში კიდევ უფრო გაურთულებს 
მდგომარეობას.

მომხსენებელმა ა.ყაზაიშვილმა განმარტა, რომ ეს გადასახადი ძირითადად 
ეხება ფერმერებსა და და მეწარმეებს.

კამათი მოჰყვა საკითხზე კენჭისყრის შედეგების გამოცხადებასაც, 
დეპუტატთა ერთ ნაწილს მიაჩნდა , რომ საკითხი ჩავარდა, რადგან 11-დეპუტატი 
იყო წინააღმდეგი, შესაბამისმა კომისიამ და სხდომის თავმჯდომარემ განმარტეს, 
რომ მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის N7 მუხლის N8 პუნქტის თანახმად 
განკარგულება საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია.

40.5. „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 26-ხმით

94.6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის 
გეგმის შესრულების მიმოხილვის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 26-ხმით

95.7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2016 წლის 
სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 26-ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


