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ოქმი N20
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2016 წელი,7 დეკემბერი

16.00-17.00 საათი
 ქ. ოზურგეთი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე    

ესწრებოდნენ:დ. კვერღელიძე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: დ. 
ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ლ.საჯაია, ე. 
გორდელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ვლ. 
ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, ბ. ღლონტი,  თ.ბურჭულაძე, 
ალ.გოგოძე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე,  ნ.ურუშაძე, დ.თენიეშვილი, გ.კოჩალიძე, ვ.ნიჟარაძე, 
ნ. კალანდარიშვილი, ლ.კილაძე, გ.მესხიძე, ბ. ლომჯარია,  
რ.გაბაიძე, ბ.ქათამაძე, ი.მამალაძე,ლ.ნაცვალაძე, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ბ. იმნაიშვილი, ბ.გობრონიძე, 
კ.გობრონიძე, დ.მჟავანაძე, ლ. სიჭინავა,ნ.დობორჯგინიძე, 
ი.ჩხაიძე, ხ. წულაძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტის გამგებელი მ.ჭანუყვაძე, 
გამგებლის მოადგილეები:ა. ყაზაიშვილი და 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 34-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   საკრებულოს 
წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 34-ხმით.

დღის წესრიგი
65.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების  თაობაზე.
მომხს: დ. დარჩი  

თანამომხს: ბ.გობრონიძე  
  თანამომხს: დ.ჭაკნელიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 22 ხმით

საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ბ. ღლონტმა დააყენა საკითხი 
გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ქონების ნუსხიდან 
ამოღების შესახებ, სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ კენჭისყრაზე დააყენა იგი, 
საპრივატიზებო ნუსხიდან ქონების ამოღების მომხრე იყო სხდომაზე დამსწრე 9 
დეპუტატი, წინააღმდეგი-25, პირველი კენჭისყრის შედეგების გაცნობის შემდეგ 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა ნუსხის დამტკიცების საკითხი, 
მიღებული იქნა 25-ხმით.

66.2.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების, ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად, 
,მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადადების 
დამტკიცების შესახებ.
 მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ბ.გობრონიძე

 განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

67.3.,,სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში 2016 წლის 2 მარტის 
N23 განკარგულებით მიღებული თანხების ნაშთის განაწილების შესახებ“. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.
მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ბ.გობრონიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

24.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 
შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია

თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
სხდომის დასრულების შემდეგ  საქართველოს უფლებადამცველის ინსტიტუტზე 
მოკლე ინფორმაცია გააკეთა მისმა წარმომადგენელმა გურიის რეგიონში-ანა 
გახოკიძემ.

განცხადება გააკეთა ბიუროს წევრმა ლ.საჯაიამ-სოფელ ლიხაურის 
მცხოვრებ ილია დონაძის ინიციატივაზე-სოფელ ლიხაურში არსებულ მოწამეების 



დავითისა და კონსტანტინეს სახელობის ტაძრის აღსადგენად შემოწირულობების 
შეგროვებაზე.

განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა ლ.ნაცვალაძემც-სოფლის ექიმების 
მიერ სერთიფიკატებისა და წიგნების მოკითხვის თაობაზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


