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ოქმი N1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2016 წელი, 6 იანვარი
 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: ვლ. 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, ი. ჩხაიძე, ხ. წულაძე, ლ. სიჭინავა,ლ. ნაცვალაძე, 
კ.გობრონიძე,
დ. მჟავანაძე, ბ. ლომჯარია, მ. ბერიძე, ნ.დობორჯგინიძე,შ. 
დოლიძე, ბ. ლომჯარია, ვლ.ჩავლეშვილი, დ. სიხარულიძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და 
გამგეობის პასუხისმგებელი მუშაკები; მასმედიის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების 
წარმომადგენლები. 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ,    მიულოცა შობის ბრწყინვალე დღესასწაული, წუთიერი დუმილით 



პატივი მიაგეს გარდაცვლილებს: ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დეპუტატის-გ. მგელაძის, დაბა ურეკის მაჟორიტარი დეპუტატის-ბ. იმნაიშვილის 
მამის და სოფელ ჭანიეთის ყოფილი გამგებლის-ე. ქვთარაძის ხსოვნას,  მიაწოდა 
ქვორუმზე ინფორმაცია (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 37-მა, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის დღის წესრიგი,  
რომელიც დაამტკიცეს 37-ხმით.

დღის წესრიგი

1.1. „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 დამტკიცების  თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ. ჩავლეშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
1.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების  თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: დ.ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით

2.3. „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-
სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, 
კონკრეტული უფლებრივი  ზონირების რუკის და  ტერიტორიის გამოყენების  და  
განაშენიანების წესის  შეთანხმების  შესახებ” ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ტ. აროშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
საკითხის განხილვის დაწყებამდე სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ 

განაცხადა, რომ ყველა უნდა დაეთანხმოს კურორტ ურეკი-შეკვეთილის 
განაშენიანების გენერალური გეგმის შედგენა-დამტკიცებას, რითაც საბოლოოდ 
მოწესრიგდება კურორტის განაშენიანების საკითხი, ამასთან მაქსიმალურად უნდა 
იქნეს დაცული კერძო მესაკუთრეთა და იქ მცხოვრები კომლების ინტერესები, 
რომლის თაობაზეც საკრებულო კიდევ ერთხელ წერილით მიმართავს შესაბამის 
სამინისტროს.

სოფელ ნატანების მაჟორიტარმა დეპუტატმა-დ. სიხარულიძემ აღნიშნა, რომ 
კომისიის სხდომაზე იმსჯელეს კონკრეტულ საკითხებზე, მართალია პროექტზე 



იმუშავეს პროფესიონალებმა, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ერთად უნდა განხილულიყო, სოფელ ნატანებიდან 1000-მდე 
კომლი ფლობს კურორტის ტერიტორიაზე მცირე მიწის ნაკვეთს, უნდა 
კონკრეტულად განისაზღვროს ე.წ.“ასმეტრიანი ზოლიც“, სადაც ბევრი კერძო 
მიწის ნაკვეთი მოხვდება ყოველივე ეს პრობლემებს შექმნის, რომელზედაც 
წინასწარ უნდა იფიქროს ხელისუფლებამ.

სოფელ შემოქმედის მაჟორიტარმა დეპუტატმა-ხ. წულაძის აზრით 
სახელმწიფომ უნდა შეადგინოს კოტეჯების ტიპიური პროექტები და ნება 
დართოს მესაკუთრეებს მშენებლობის განხრციელების.

3.4. „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნებისათვის 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
სოფელ  ცხემლისხიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა-ლ. სიჭინავამ იმედი 

გმოთქვა, რომ ახლადშექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება 
ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყლით მომარაგების 
გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა პასუხი გასცეს 
ელექტრონული წესით შემოსულ მოქალაქეთა შეკითხვებს.

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

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

სოფელ ცხემლისხიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა-ლ. სიჭინავამ საყვედური 
გამოთქვა ენერგოპროჯორჯიას ოზურგეთის ფილიალის მუშაობის თაობაზე და 
განაცხადა, რომ წლების მანძილზე ვერ მოახერხეს მისი სოფლის ტერიტორიაზე 
ამორტიზირებული ელექტრობოძების შეცვლა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


