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ოქმი N5
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
2016 წელი,2 მარტი

                      ქ. ოზურგეთი
                        11.00-14.00 საათი

  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.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები:  მ. ჩხაიძე, 
ნ. ურუშაძე, დ. თენიეშვილი, გ. კოჩალიძე, ი. მამალაძე, რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ბ. გობრონიძე, ნ. კალანდარიშვილი, 
ლ. კილაძე, გ. მესხიძე,  ლ. სიჭინავა, ლ. ნაცვალაძე, კ. გობრონიძე, 
ბ. იმნაიშვილი, ვლ. ჩავლეშვილი, ბ. ლომჯარია, ი.დუმბაძე, ,მ. 
ბერიძე,დ.სიხარულიძე. რ.გაბაიძე, ,ხ.წულაძე ,ნ.დობორჯგინიძე, 
დ, მჟავანაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი მ.ჭანუყვაძე, 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 (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 34-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას),  გააცნო  სხდომის 
დღის წესრიგი,  რომლიც დაამტკიცეს 33-ხმით. 

დღის წესრიგი
15.1. „სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის საჯარო 

სკოლისათვის საქართველოს ეროვნული გმირის, ზაზა დამენიას სახელის 
მინიჭების შესახებ“ - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის 



საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი ინიაციტივის განხილვის 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ე.გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით
საკითხის განხილვის დაწყებამდე-ს საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილის დ. კვერღელიძის წინადადებით წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს 
გმირის ხსოვნას, განხილვას ესწრებოდნენ საჯარო სკოლის დირექტორი და 
გმირის დედა ც.დამენია, რომლებმაც მადლობა გადაუხადეს საკრებულოს.

5.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ე. გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33 ხმით
საკითხის განხილვისას გამგებლის პირველმა მოადგილემ ა. ყაზაიშვილმა 

განაცხადა, რომ ცვლილების მუხლში უნდა ეწეროს „85-ე მუხლის 2-ე და 85 -5-ე-
პრიმა პუნქტები“

6.3. „მუნიციპალიტეტის დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული 
პირების მიერ  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და 
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი  საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების 
თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  
მიღების შესახებ.

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

7.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის 
N43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

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

16.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის   დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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



17.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

18.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 
განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
დადგენილების მიღების ვადად განისაზღვრა საკრებულოს მორიგი სხდომა.
19.8. „გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის როგორც მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული  წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
დადგენილების მიღების ვადად განისაზღვრა საკრებულოს მორიგი სხდომა.
20.9. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 5008 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზ

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

         8.10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 
(ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N39 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
21.11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა 

ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1784 კვ.მ არასასოფლო-



სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
22.12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო 

შესყიდვების გეგმის შესრულების თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ანგარიშის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. გირკელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
23.13. „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის 

განაწილების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ. ჩავლეშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა-მ . ჭანუყვაძემ განაცხადა, რომ დღეიდან 

იწყება სოფლებში პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევის 
მიზნით კრებების ჩატარება და საკრებულოს წევრებს მოუწოდა აქტიური 
მონაწილეობა მიიღონ კრებების მუშაობაში, სასურველია უპირატესობა მიანიჭონ 
მასშტაბურ პროექტებს.

სხდომის დასასრულს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მ.ჭანუყვაძემ 
უპასუხა ელექტრონულად შემოსულ ბ.მესხის შეკითხვას.

დაბა ურეკის მაჟორიტარმა საკრებულოს წევრმა ბ. იმნაიშვილმა ითხოვა 
დაბის ქუჩების ნუმერაციის დაჩქარებაში დახმარება.

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


