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ოქმი N15
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2016 წელი,7 სექტემბერი

11.00-12.00 საათი
 ქ. ოზურგეთი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე    

ესწრებოდნენ:დ. კვერღელიძე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე,საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები:  ლ.საჯაია, დ. 
ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  ალ.გოგოძე, ბ. 
ღლონტი, მ.გოგოტიშვილი,თ. ბურჭულაძე. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე,  რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ნ. კალანდარიშვილი, ლ. 
კილაძე, გ. მესხიძე, შ.დოლიძე,  ლ. სიჭინავა, ლ. ნაცვალაძე, 
ბ. იმნაიშვილი, ვლ. ჩავლეშვილი, ბ. ლომჯარია,  მ. ბერიძე,  
რ.გაბაიძე, დ. მჟავანაძე, ბ.ქათამაძე, ი.მამალაძე, ხ. წულაძე, 
ი.დუმბაძე, ბ.გობრონიძე, კ. გობრონიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 
მოადგილე -  ა.ყაზაიშვილი, მოადგილე-ბ. გობრონიძე.
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 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   საკრებულოს 
წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 35-ხმით.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე ქ.ოზურგეთში ბიზმესმენ 
ბ.ივანიშვილის მასმედიის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან შეხვედრისას 
მომხდარ ფაქტზე განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა ლ. ნაცვალაძემ.



დღის წესრიგი
55.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი- შეკვეთილის ტურისტულ-

სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სოფელ ნატანებში განაშენიანების რეგულირების 
გეგმის შეთანხმების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ: ტ.აროშიძე
თანამომხს:ბ. გობრონიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35- ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა - ხ. წულაძემ დასვა 

შეკითხვა- პროექტის ავტორი იძლევა თუ არა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების  გარანტიას, რაზეც მიეცა 
განმარტება. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ განაცხადა, რომ 
საკრებულო ყოველთვის მხარს დაუჭერს ინვესტორს, მაგრამ გააკონტროლებს 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

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

მომხს: დ.დარჩია 
თანამომ: დ. ჭაკნელიძე
თანამომხს:ბ. გობრონიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35- ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ხ. წულაძემ ითხოვა სოფელ 

შემოქმედში არსებული მიწის ნაკვეთის ნუსხიდან ამოღება, რომელსაც 
საკრებულომ მხარი დაუჭირა.

57.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის 
იურიდიული პირ(ებ)-ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და ვსაჯარო 
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი საჯარო 
ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის 
სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დდგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია 
თანამომ: ე.გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35- ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.



სხდომის დახურვის შემდეგ განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა 
ი.მამალაძემ-აღნიშნა, რომ იწყება ასკანის გზის მშენებლობა, ზამთარში, 
დიდთოლობისას, მძიმე ტექნიკამ, შეიძლება გაწმენდისას ახლადაშენებული გზა 
დააზიანოს ამიტომ უმჯობესია გაიწმინდოს ე. წ. „სამკუთხედებით“, რომლის 
დამზადებაზეც გასულ წელს გააკეთა განცხადება.

საკრებულოს წევრმა ნ.კალანდარიშვილმა ითხოვა სოფელ მაკვანეთში გზის 
დარჩენილი მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


