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ოქმი N9

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 მორიგი სხდომის

   2015 წელი, 1 ივლისი
    ქ. ოზურგეთი
       10.00-12.00 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, თ.ბურჭულაძე, 
გ. კილაძე, ბ. ღლონტი.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ი.დუმბაძე, მ. ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, რ. გაბაიძე, გ. კოჩალიძე, ბ. 
იმნაიშვილი, ი. მამალაძე, პ. კიღურაძე, 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 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 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას). 

დღის წესრიგი

26.1. „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 36-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 
კვერღელიძემ აღნიშნა, რომ ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხები ტექნიკის შესაძენად 
საკებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლაციის მიზნით.

საკრებულოს წევრმა ა. გოგოძემ დასვა შეკითხვა - პირდაპირი ტრანსლაცია 
ხორციელდება თუ არა სხვა მუნიციპალიტეტებში.

გაიცა პასუხი, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იქნება პირველი 
საქართველოს მუნიციპალიტეტტებში, სადაც მოხდება სხდომების პირდაპირი 
ტრანსლაცია.

საკრებულოს წევრმა ნ. კალანდარიშვილმა დასვა საკითხი მაკვანეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე აგიდაყვას კალაპოტის ხეებისაგან 
გაწმენდის თაობაზე.

საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ გამოთქვა აზრი ასკანის 
ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მზიანის ნაგომრის ტერიტორიაზე 
არსებული საყანე ფართობების დაცვის მიზნით მდინარე სუფსის ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების განხორციელების თაობაზე.

გაეცა პასუხი, რომ ორთავე საკითხი აქტუალურია და დააყენებენ საკითხს 
თანხების გამოყოფის თაობაზე, ხოლო ამჟამად გამოყოფილია თანხები 
კონკრეტულ ობიექტებზე.

საკრებულოს წევრმა რ. სკამკოჩაიშვილმა დააყენა საკითხი სოფელ 
დვაბზუში შ. რადიანის ეთნოგრაფიული მუზეუმის შემოღობვის თაობაზე. 
მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიეცა დავალება სასწრაფოდ უზრუნველყოს ეზოს 
შემოღობვა.

64.2. „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
მიღებულია 36 ხმით
65.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის და სოფელ ნატანების 

(შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავისზღვისპირა პლაჟზე 



ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ტ. აროშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულია 36 ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


