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ოქმი N11
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2016 წელი 6 ივლისი

   11.00-12.00 საათი
                   7 ივლისი

   11.00-11.30 საათი
                   ქ. ოზურგეთი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე    

ესწრებოდნენ: დ.კვერღელიძე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები:ლ. საჯაია, ე. 
გორდელაძე, დ. ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, ბ. ღლონტი, 
ალ. გოგოძე. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე,  რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. 
კალანდარიშვილი, ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, შ.დოლიძე,  ლ. 
სიჭინავა, ლ. ნაცვალაძე, ბ. იმნაიშვილი, ვლ. ჩავლეშვილი, ბ. 
ლომჯარია,  მ. ბერიძე,  რ.გაბაიძე, დ. მჟავანაძე, 
კ.გობრონიძე, ბ.ქათამაძე, პ. მანჯგალაძე.
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 (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 33-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   საკრებულოს 
წევრებს აცნობა, რომ გამგეობა ითხოვს დღის წესრიგში ერთი საკითხის 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ 



ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის 
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ“- დამატებას, საკრებულოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს ამ 
ცვლილებას და, სხვა საკითხების გაცნობის შემდეგ,  სხდომის დღის წესრიგი 
დაამტკიცეს 33-ხმით.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ დ.კვერღელიძემ საკრებულოს წევრებს და დამსწრეთ მიაწოდა 
ინფორმაცია, რომ საკრებულომ მუშაობის გამჭვირვალობისა და მის საქმიანობაში 
მოქალაქეთა ჩართვის გაზრდის მიზნით დანერგა სიახლე-დღეიდან საკრებულოს 
სდომების მოწვევის და განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაცია 
მოქალაქეებს მიეწოდება მესიჯის სახით.

დღის წესრიგი
14.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის 
№43 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: გ. მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით

42.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების საპრვატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს:დ.დარჩია 
თანამომ: დ. ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საპრივატიზაციო ნუსხის მეორე ნომრიდან 

ამოღებული იქნა წინადადება-“მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა“.

43.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის   შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:დ.ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით

44.4. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ““ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 
აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს:ე.გორდელაძე



განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 

კვერღელიძემ აღნიშნა, რომ ეს ცვლილებაც ხორციელდება მოქალაქეთა 
ჩართულობის გაზრდის მიზნით.

15.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 
აგვისტოს №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: ე. გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30 ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა დ. მჟავანაძემ გამოთქვა აზრი, 

რომ არჩევნების პერიოდში მთავრობის მიერ ამ უფლების ხელისუფლების 
ადგილობრივ წარმომადგენელზე დელეგირება ეჭვს იწვევს, რასაც მოჰყვა კამათი.

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიის წევრებმა:დ. მჟავანაძემ, პ. 
მანჯგალაძემ და ბ. ქათამაძემ ამ საკითხს არ დაუჭირეს მხარი.

45.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: ე. გორდელაძე

    განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით

46.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოსN18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: ე. გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით

16.8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
არსებულ ბულვარში, პარკში,სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა 
პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას 
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: ა.ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30 ხმით



საკითხის განხილვამდე, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ გამოთქვა აზრი, რომ საკითხის 
კარგად გაცნობის მიზნით მისი განხილვა გადაედოთ მომდევნო დღის 11.00 
საათისათვის, სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ კენჭისყრაზე დააყენა ეს 
წინადადება და 33-დან 19 ხმით გადაწყდა საკითხის განხილვისა და სხდომის 
მეორე დღის 11.00 საათამდე გადადება.

47.9.„სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის 
განაწილების შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30 ხმით
სხდომის პირველი ნაწილი დახურულად  დახურულად გამოცხადდა.

შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა უპასუხეს ონლაინ რეჟიმში შემოსულ 
მოქალაქეთა შეკითხვებს.
სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 
მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია(43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 30 
დეპუტატმა, სხდომა  უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას) და გადადებული 
სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და მათვე აცნობა, რომ  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ(მ.ჭანუყვაძე) ითხოვა დამატებით ერთი საკითხის 
„სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების 
შესახებ“ განხილვა- დამტკიცება. საკრებულოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს 
გამგებლის ინიციატივას.

გადადებული საკითხის“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში,სკვერში ან პლაჟზე 
წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან 
მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
განხილვა დაიწყო სხდომის თავმჯდომარის დ. დარჩიას განცხადებით, რომ ამ 
საკანონმდებლო აქტის მიღება აუცილებელია საკურორტო ადგილებში 
სანიტარულ-ჰიგიენური და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მიზნით. ამ მოსაზრებას მხარი დაუჭირეს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 
მ.ჭანუყვაძემ, აგრეთვე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. 
კვერღელიძემ, რომელმაც აღნიშნა,რომ კურორტი ურეკი არის მუნიციპალიტეტის 
სახე და შემოსავლების წყარო, ამდენად იქ მდგომარეობა ევროპულ დონეს უნდა 
უახლოვდებოდეს, კურორტის ტერიტორიაზე პირუტყვი არ უნდა შევიდეს, ეს 
რეალობა უპირველესად თავად დაბის მოსახლეობამ უნდა გაითავისოს, თუმცა 
მოქალაქეების ინტერესებიც უნდა იქნეს დაცული, კერძოდ, მეპატრონეს 
გამოცხადებისა და საჯარიმო ოქმის გაფორმებისთანავე დაკავებული პირუტყვი 
უნდა დაუბრუნდეს და მიეცეს 30 დღიანი ვადა ჯარიმის გადასახდელად, თუ 
მეპატრონე 30 დღის განმავლობაში არ გამოცხადდება, ჯარიმისა და პირუტყვის 
შენახვის ხარჯებს არ დაფარავს მოხდება მისი რეალიზაცია, კარგია რომ აქტი 
ეხება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიას. ამ შენიშვნების გათვალისწინებით, 
30 ხმით დამტკიცებული იქნა დადგენილება. 



საკრებულომ ასევე, 30 ხმით დაამტკიცა დამატებით შემოტანილი 
განკარგულების პროექტი „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში 
მიღებული თანხის განაწილების შესახებ”.

სხდომის მეორე ნაწილი დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


