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ოქმი N21
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2016 წელი, 12 დეკემბერი

16.00-17.00 საათი
 ქ. ოზურგეთი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე    

ესწრებოდნენ: საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: 
დ. ჭაკნელიძე, ტ. აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ლ.საჯაია, ე. 
გორდელაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, 
თ.ბურჭულაძე,ბ. ღლონტი. 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. 
ჩხაიძე, ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე, რ. 
სკამკოჩაიშვილი,    ნ.კალანდარიშვილი, ლ.კილაძე, 
გ.მესხიძე, ბ. ლომჯარია,  მ.ბერიძე, რ.გაბაიძე, ი.მამალაძე, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ბ.იმნაიშვილი, ი.დუმბაძე, დ.მჟავანაძე, 
ი.ჩხაიძე, ბ.გობრონიძე, ხ.წულაძე, ლ.სიჭინავა, ტ. მგელაძე, 
კ.გობრონიძე, პ.კიღურაძე.
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, განაცხადა, რომ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა განაპირობა 
მომხდარმა სტიქიამ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 33-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   
საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 33-
ხმით.

დღის წესრიგი
25.1. „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

68.2. „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული 
თანხების განაწილების  შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 2 მარტის N23 განკარგულებაში ცვლილებების 
შეტანის  თაობაზე.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ:ბ.გობრონიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა დ. მჟავანაძემ გამოთქვა 

აზრი, რომ უკეთესი იქნება თუ ტენდერებიდან მიღებული თანხების ნაშთები 
მოხმარდება იმავე ადმინისტრაციულ ერთეულს.

69.3. სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის 
აღებისთვის მუნიციპალიტეტის განგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ:ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით

სესხი აღებული იქნა სანაგვე ურნების შესაძენად 55 ათასი ევროს ოდენობით, თუ 
ამ სესხს არ აიღებდა მუნიციპალიტეტი კარგავდა 11 ათასი ევროს გრანტს.

70.4. სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 
გრანტის აღებისთვის მუნიციპალიტეტის განგებლისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ.

მომხს: დ.დარჩია
თანამომ:ა.ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო




