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ოქმი N22 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომის 

 

2016  წელი,   23  დეკემბერი 
 

12.00-14.00 საათი 

ქ. ოზურგეთი 

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 

დ.კვერღელიძე, 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,ალ.გოგოძე. 

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, ხ.წულაძე, ლ.სიჭინავა, კ.გობრონიძე, პ.კიღურაძე, 

ლ.აცვალაძე, შ.დოლიძე, ვ.ნიჟარაძე, ბ.ქათამაძე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი- მ.ჭანუყვაძე, 

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, განაცხადა, რომ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა განაპირობა 

მომხდარმა სტიქიამ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან 

რეგისტრაცია გაიარა 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ 

საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 37- 

ხმით. 

დღის წესრიგი 



26.1. „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 37 ხმით 

 

27.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 

თაობაზე. 

მომხს:დ.დარჩია 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 35 ხმით, 2-წინააღმდეგი. 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა ბიუჯეტის პროექტის შესამუშავებლად გაწეულ 

მუშაობაზე და მადლობა გადაუხადა საკრებულოს კომისიებს, ფრაქციებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მუნიციპალიტეტის გამგეობას. შემდეგ 

საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ გააცნო ბიუჯეტის როგორც 

გადასახდელების ასევე შემოსულობების მუხლები, რომლებსაც საკრებულომ 

ცალ-ცალკე უყარა კენჭი, როგორც შემოსავლები, ისე გადასახადები დამტკიცდა 

35-მომხრით, წინააღმდეგი იყო ორი. 

საკრებულოს წევრმა დ.მჟავანაძემ დასვა შეკითხვა საშტატო ერთეულების 

და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

მუხლში დაფინანსების შემცირების გამო, რაზეც მიეცა შესაბამისი განმარტება. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

დ.კვერღელიძემ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი დღეა მუნიციპალიტეტისათვის - 

მტკიცდება ძირითადი ფინანსური დოკუმენტი, უსაფუძვლო შენიშვნები არაფრის 

მომტანია, ფრაქციებს, კომისიებს, მოქალაქეებს ჰქონდათ დრო შენიშვნების და 

წინადადებებისათვის, მეტიც, შეეძლოთ ალტერნატიული პროექტის 

წარმოდგენაც. ქონების გადასახადიდან შემოსავლები გაზრდილია 

მნიშვნელოვნად, რაც განაპირობა ქონების გაყიდვამ საჯარო აუქციონის წესით. 

მომავალშიც გაგრძელდება ეს პროცესი და შესაბამისად გაიზრდება ბიუჯეტში 

შემოსავლები. მოკლედ ისაუბრა პრიორიტეტებზე, ინფრასტრუქტურის 

განვითარებაზე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსების 

ზრდაზე, კულტურასა და სახალხო დღესასწაულების პოპულარობაზე, აღნიშნა, 

რომ მუნიციპალიტეტის მცხოვრები არც ერთი შეჭივრებული მოქალაქე არ 

დარჩენილა და არც მომავალში დარჩება უყურადღებოდ. შრომის ანაზღაურებაზე 

იხარჯება 23%-გაცილებით ნაკლები ვიდრე კანონითაა გათვალისწინებული. 

მხარი უნდა დაეჭიროს ამ ბიუჯეტს და დაწესდეს კონტროლი მის შესრულებაზე. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 

თავნჯდომარემ-ლ.საჯაიამ აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის პროექტი შემუშავდა 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების 

ერთობლივი მუშაობით, გათვალისწინებული იქნა მათი შენიშვნები და 

წინადადებები, ოპონენტებს- თუ არ მოსწონთ პროექტი წარმოედგინათ უკეთესი 

ვარიანტი. კომისია მხარს დაუჭერს წარმოდგენილ პროექტს. 

ფრაქცია „ჩვენი ოზურგეთის“ თავმჯდომარემ- ალ.გოგოძემ განაცხადა, რომ 

ფრაქცია მხარს დაუჭერს ამ პროექტს. 

 



ფრაქციია“ეროვნული ფორუმის“თავმჯდომარემ ბ.ღლონტმაც აღნიშნა, რომ 

მისი ფრაქციაც მხარს უჭერს წარმოდგენილ პროექტს, მაგრამ რაც შეეხება სოფელ 

გურიანთაში არსებული უძრავი ქონების გასხვისებას, არ ეთანხმება საკრებულოს 

მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის აზრის იგნორირების გამო. 

საკრებულოს წევრმა ლ.ნაცვალაძემ განაცხადა, რომ საკრებულოსათვის 

მნიშვნელოვანი  დღეა,  ღებულობს  ძირითად  ფინანსურ  დოკუმენტს,  რომელსაც 

უჭერს მხარს, კოლეგებს მოუწოდა მისი მხარდაჭერისაკენ, ხოლო ოპოზიციონერ 

კოლეგებს კონსტრუქციული შენიშვნების წამოყენებისაკენ. 

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა-მ.ჭანუყვაძემ მადლობა გადაუხადა 

ბიუჯეტის პროექტის შემუშავების ყველა მონაწილეს, მათ შორის საზოგადოებისა 

და მასმედიის წრმომადგელებსაც, აღნიშნა, 2017 წელი უკეთესი იქნება როგორც 

მუნიციპალიტეტის ასევე მთლიანად ქვეყნისათვის, მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

ბიუჯეტი, პროცესი გაგრძელდება, იგი მიიღწევა ქონების საჯარო აუქციონის წესით 

გასხვისებით, ამდენად არაა მისაღები შენიშვნა ქონების გასხვისებისას ვითომდა 

დაშვებულ შენიშვნაზე-თუნდაც სოფელ გურიანთაში არსებულ ქონებაზე. 

მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

სოციალური დახმარების გარეშე არ დარჩენილა და არც მომავალში დარჩება 

მუნიციპალიტეტის არც ერთი შეჭივრებული მოქალაქე, რაც შეეხება დამხმარე 

ნაგებობების რეააბილიტაციაში მოქალაქისათვის დახმარებას, იგი 

განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის შემდეგ. 

კანონმდებლობაში შატანილი ცვლილების გამო მუნიციპალიტეტში იგეგმება 

შტატებისა და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, მაგრამ ძირითადად 

შემცირდება ის ერთეულები, რომლებიც მომდევნო წლებში იქნა დამატებული. 

ბიუჯეტი მიღებული იქნა 35 ხმით, ორი იყო წინააღმდეგი. სხდომის 

თავმჯდომარემ დამსწრეთ მიულოცა მისი მიღება. 

 

71.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების 

(შეკვეთილი  )  ადმინისტრაციულ    ერთეულში     მდებარე არასასოფლო  - 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ, 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ.დარჩია 

თანამომხს: დ.ჭაკნელიძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით 

72.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხს: დ.დარჩია 

თანამომხს.: ნ.თავდუმაძე 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით 

მომხსენებელმა-საკრებულოს აპარატის უფროსმა ნ. თავდუმაძემ მადლობა 

გადაუხადა აპარატის თანამშრომლებს და აღნიშნა, რომ მათი მუშაობის 

გამოცდილების   საფუძველზე   მთავრობამ   მიიღო   სპეციალური   დადგენილება 

თვითმმართველობების მუშაობის ღაობისა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესების 

მიზნით. 

 

 



73.5. ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 

თაობაზე. 

მომხს: დ.დარჩია 

თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

განკარგულება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით 

28.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, 

შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი 

სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 ნოემბრის N37 

დადგენილების ძალადაკარგულად  გამოცხადების შესახებ. 

მომხს: დ.დარჩია 

თანამომხს: ა.ყაზაიშვილი 

დადგენილება თან ერთვის 

მიღებულ იქნა 37 ხმით 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

 
 

დავით დარჩია 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 





 


