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ოქმი N20
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2015 წელი, 25 დეკემბერი

 ქ. ოზურგეთი
11.00-15.00 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, მ. გოგოტიშვილი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, 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, პ. 
მანჯგალაძე.
სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორი ქ. ოზურგეთის, 
ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტებში - გ. სალუქვაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე, 
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, მილოცა დამდეგი ახალი წელი და   მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია 
(42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 34 -მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას),  გააცნო  სხდომის დღის წესრიგი,  რომლის დამტკიცებამდე სიტყვა 
მისცა სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს ქ. ოზურგეთის, ოზურგეთის, 
ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში-გ. სალუქვაძეს, რომელმაც  
დადეგი ახალი წელი მიულოცა საკრებულოს წევრებს და დამსწრეთ აღნიშნა, რომ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი ერთ-ერთი საუკეთესო 
იქნება ქვეყნის თემების მუნიციპალიტეტებში, რაც ძირითადად განპირობებულია 
საკუთარი შემოსულობების 2-მილიონამდე გაზრდით, წარმატებები უსურვა 
აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას მომავალ საქმიანობაში.

პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“რაიონული ორგანიზაციის 
თავმჯდომარემ-დ. მჟავანაძემ შეკითხვა დაუსვა გუბერნატორს-იყო თუ არა საქმის 
კურსში რატომ მოიგო ტენდერი ქ. ოზურგეთის ინფრასტრუქტურული 
სამუშაოების შესრულებაზე ერთი კვირის წინ დაარსებულმა რუსულმა კომპანიამ, 
ასევე სოფლებში ჯუმათსა და ჭანიეთში უხარისხოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე. 
გუბერნატორმა განაცხადა, რომ შეკითხვის ავტორს შეუძლია სხდომის 
დამთავრების შემდეგ ავიდეს მასთან და გაარკვიოს რა ხდება სინანდვილეში, 
ოღონდ თუ გამტყუნდება-საჯაროდ ბოდიში უნდა მოიხადოს. 

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალებს არ ააქვთ 
უფლება ცუდად შესრულებულ სამუშაოებზე ილაპარაკონ.

ასკანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა შეკითხვა დაუსვა გუბერნატორს სოფელ 
ასკანისათვის მაღალმთიანის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, რაზეც მიიღო 
განმარტება-2016 წლის 1-აპრილამდე გადაწყდება საკითხი.

შემდეგ 34-ხმით დაამტკიცეს სხდომის დღის წესრიგი.

დ. დარჩიამ სხდომის წაყვანა სთხოვა მოადგილეს - დ. კვერღელიძეს, 
რომელმაც სიტყვა ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისათვის მისცა საკრებულოს 
თავმჯდომარეს დ. დარჩიას.

დღის წესრიგი

43.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 29 ხმით



საკრებულოს თავმჯდომარემ კანონმდებლობის შესაბამისად წრადგინა 
ბიუჯეტის პროექტი, საკრებულომ მუხლობრივად, ცალ-ცალკე კენჭისყრით 29 
ხმით(სამმა მონაწილეობა არ მიიღო კენჭისყრაში) დაამტკიცა ბიუჯეტის ჯერ 
შემოსულობები, შემდეგ ხარჯები, ილაპარაკა ბიუჯეტში არსებულ სიახლეებზე.

შემდეგ გამოცხადდა დებატები, სახდომა წაიყვანა საკრებულოს 
თავმჟდომარემ-დ. დარჩიამ და სიტყვა მისცა მუნიციპალიტეტის გამგებელს-მ. 
ჭანუყვაძეს, რომელმაც, ასევე მიულოცა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 
დამდეგი ახალი წელი, მადლობა გადაუხადა საკრებულოს კომისიებსა და 
ფრაქციებს ბიუჯეტის შემუშავების მიზნით გაწეულ ერთობლივი მუშაობისათვის, 
აღნიშნა მუნიციპალიტეტის წარმატებებზე, ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდაზე, 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტულობაზე, განათლებისა და 
მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამების დაფინანსების ზრდაზე, ამასთან 
ხაზი გაუსვა სოფლის ახალგაზრდობის კულტურულ და სპორტულ ღონისძებებში 
ჩაბმის, ამ კუთხით დაფინანსების გაზრდის საჭიროებასაც, მისი განცხადებით არც 
ერთი მოქალაქე, რომელიც მიმართავს გამგეობას არ დარჩება წამლისა  და 
დახმარების გარეშე, იმედი გამოთქვა, რომ 2016 წელი გაცილებით უკეთესი იქნება.

საკრებულოს წევრიმა დ.მჟავანაძემ მიმართა გამგებელს, რომ როცა 
უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე გააკეთა განცხადება, მან თქვა-არავისთან 
განიხილავს ამ საკითხს, ახსენეთ ბ. ივანიშვილი და მის მიერ გაკეთებული 
საქმეები, მაგრამ დაბა ურეკში კვლავ პრობლემებია.

მ. ჭანუყვაძემ განმარტა, რომ ნაციონალების მმართველობის დროს იყო 
ურეკი მივიწყებული, ახლა იქ სრულდება გაზიფიკაცია, შენდება წყალსადენი და 
კანალიზაცია შემდეგ მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე ლ. საჯაიამ განაცხადა, რომ 
კომისიებისა და ფრაქციების ერთობლივი აქტიური მუშაობით გამგეობასთან 
ერთად შემუშავდა ბიუჯეტის პროექტი, ოპოზიციონერები არ აღიარებენ 
მუნიციპალიტეტის მიერ მიღწეულ წარმატებებს და აკეათებენ დემაგოგიურ 
განცხადებებს.

დაბა ურეკის დეპუტატმა - ბ. იმნაიშვილმა განაცხადა, რომ პასუხს სცემს დ. 
მჟავანაძეს და აღნიშნა - ბ. ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ დაიწყო დაბა ურეკისა 
და მთლიანად საქართველოს აღმშენებლობა, გზები გადათხრილია იმიტომ, რომ 
მიმდინარეობს მშენებლობა და, რაც მთავარია, გაკეთდა კურორტის 
განაშენიანების გენერალური გეგმა.

დეპუტატ ნ. კალანდარიშვილის აზრით დეპუტატები უფრო აქტიურად 
რომ მონაწილეობდნენ კომისიებისა და ფრაქციების მუშაობაშ ახლა შეკითხვები 
ნაკლები იქნებოდა.

ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს 
თავმჯდომარემ -გ. კილაძემ მადლობა გადაუხადა საკრებულოს წევრებსა და 
გამგეობას ბიუჯეტის შემუშავებისათვის გაწეულ მუშაობაში.

დეპუტატმა პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ - პ. 
მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ არაკონსტრუქციულობაში არ უნდა ჩაითვალოს 
კრიტიკა, არის წრმატებებიც და ცუდი ნამუშევარიც, არ შეიძლება ხაზი გადაესვას 
წინა ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებს, ამ ხელისუფლებასაც აქვს 
პრობლემები, პრემიერ-მინისტრი გადადგა ისე, რომ მიზეზი არ თქვა.

საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ დამსწრეთ და საკრებულოს წევრებს  
მიულოცა დამდეგი ახალი წელი და განაცხადა, რომ იგი გედერული საბჭოს 



წევრია და აკვირდება მუნიციპალიტეტის წარმატებებს, ამ ხელისუფლების 
სისუსტე ისაა, რომ ამდენის უფლებას აძლევს ნაციონალებს, რომლებისათვისაც 
უმჯობესია საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების მუშაობაში მიიღონ 
მონაწილეობა. 

სხდომაზე ვრცელი სიტყვით გამოვიდა საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე - დ. კვერღელიძე, აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი სხდომაა, იღებს 
მთავარ საფინანსო დოკუმენტს, განაცხადა - პასუხობს ოპოზიციონერებს - არ 
დაიწყებს წინა ხელისუფლების ლანძღვას, მაგრამ ოპოზიცია ვერ ხედავს ქვეყნის 
წინსვლას და ილაპარაკა სამ წელიწადში მიღწეულ სერიოზულ წარმატებებზე 
თითქმის ყველგან: ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, განათლებაში, 
მეცნიერებასა და ჯანმრთელობის დაცვაში სხვა მიღწევებზე, მისი აზრით უნდა 
დამთავრდეს საზოგადოების დაყოფა ორ ნაწილად და ყველამ იღვაწოს საერთო 
ქვეყნისთვის.

შემდეგ სიტყვა კვლავ ითხოვა პ. მანჯგალაძემ, სადაც მადლობა გადაუხადა 
გამომსვლელებს, აღნიშნა მოსმენის კულტურის აუცილებლობაზე, არაფორმალურ 
მმართველობასა და პრემიერ-მინისტრის უმიზეზო გადადგომაზე, იმაზეც, რომ 
ნაციონალების ხელისუფლებამ ქვეყნის ბიუჯეტი 800 მილიონიდან გზარდა 10 
მილიარდამდე.

ამის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ გამოაცხადა კენჭისყრის წინა 
რეგისტრაცია, როლის შემდეგ კენჭი უყარეს მთლიანად ბიუჯეტს.

32- დეპუტატიდან ბიუჯეტის დამტკიცების მომხრე იყო 29, სამმა 
კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო(ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა).

გამოცხადდა 15 წუთიანი შესვენება, რომლის შემდეგ რეგისტრაცია გაიარა 
26-მა დეპუტატმა.

97.2. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ 
რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების 
მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო 
წინადადებების მოწონების შესახებ“  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 25 ხმით

44.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის 
N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 ოქტომბრის N33 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ე.გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 25 ხმით

98.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის 
პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ 



წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ჩავლეშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 25 ხმით

45.5. „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

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა - გ. მამაკაიშვილმა 
მადლობა გადაუხადა კომისიებსა და ფრაქციებს ერთობლივი მუშაობისათვის და 
გააცნო 2015 წლის ბიუჯეტში შესატანი ბოლო ცვლილებები.

ამის შემდეგ შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა უპასუხეს 
ელექტრონულად შემოსულ მოქალაქეთა განცხადებებს.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


