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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 რიგგარეშე სხდომის

   2015 წელი, 22 მაისი
    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, შ. ართმელაძე, ტ.აროშიძე, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ა. გოგოძე, ვ. ვადაჭკორია, ტ.ბურჭულაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, ნ. დობორჯგინიძე, დ. 
თენიეშვილი,  რ. გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. იმნაიშვილი, ი. 
მამალაძე, პ. კიღურაძე, ბ. ღლონტი, 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.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი- მ. ჭანუყვაძე, 
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 (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), სხდომის 
თავმჯდომარის მიერ საკრებულოს წევრებისათვის დღის წესრიგის გაცნობამდე 
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის თავმჯდომარემ-ე. გორდელაძემ ითხოვა დღის წესრიგისათვის 
დაემატებინათ ერთი საკითხი: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქცია „გენდერი ჩვენი ოზურგეთისათვის“ დარეგისტრირების თაობაზე“. დღის 
წესრიგის გაცნობის შემდეგ, ამ სახითხის დამატებით, საკრებულოს წევრებმა, 37 
ხმით , დაამტკიცეს დღის წესრიგი.

დღის წესრიგი
52.1.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 19 ნოემბრის №86 განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:ა.გირკელიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

53.2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების 
სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების 
შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:ე. გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

54.3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის 
ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

მომხს:დ. დარჩია
თანამომხს:ე. გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

55.4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია“გენდერი ჩვენი 
ოზურგეთისათვის“ დარეგისტრირების თაობაზე.

მომხს:დ.დარჩია
თანამომხს:ე. გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის



მიღებულ იქნა 28 ხმით
კენჭის ყრაში მონაწილეობა არ მიიღო 6 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 3.

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ლ.ნაცვალაძემ განაცხადა, 
რომ სიტყვიერად(ზეპირად)ყველა ფრაქციამ იცოდა რომელი დეპუტატი ტოვებდა 
მათ რიგებს და გადმოდიოდა ახალ ფრაქციაში, წერილობით კი არ მიუმართიათ 
საკრებულოს შესაბამისი კომისიისათვის, ახალი ფრაქცია არ რეგისტრირდება 
იმისათვის, რომ ლელა ნაცვალაძე არ გახდეს ბიუროს წევრი.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - დ.კვერღელიძის 
განცხადებით    საკრებულოში ფრაქცია უნდა დარეგისტრირდეს 
კანონმდებლობის სრულად დაცვით.
ფრაქციის დარეგისტრირებაზე უარის თქმის თაობაზე საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო,იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნას მხარი 
დაუჭირა 28 დეპუტატმა, 3 წევრი:რ. გაბაიძე,დ.თენიეშვილი და რ. 
სკამკოჩაიშვილი იყო 
წინაღმდეგი, ფრაქციებმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ჩვენი 
ოზურგეთი“ უარი განაცხადეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე.

საკრებულოს წევრებს მიესალმა, გაეცნო და მუნიციპალიტეტის 
საკეთილდღეოდ გაწეულ საქმიანობაში თანამშრომლობა შესთავაზა და      
წარმატებები 

უსურვა ლანჩხუთის, ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ქ. ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტებში რწმუნებულ-გუბერნატორმა - გ. სალუქვაძემ.
სოფელ ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა - დ. 
მჟავანაძემ შეკითხვა დაუსვა რწმუნებულ-გუბერნატორს-თანამდებობაზე 
დაინიშნა იმისათვის,რომ შემუშავებული აქვს მხარის განვითარების 
სტრატეგიული გეგმა, თუ საყოველთაოდ ცნობილი ფილმისათვის, რაზეც მიიღო 
შესაბამისი პასუხი.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


