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ოქმი N7
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
                                                                                                   2016 წელი, 6 აპრილი

     ქ. ოზურგეთი
    11.00-114.00 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, 
ალ. გოგოძე, თ. ბურჭულაძე, მ. გოგოტიშვილი.
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, შ.დოლიძე,  ლ. 
სიჭინავა, ლ. ნაცვალაძე, ბ. იმნაიშვილი, ვლ. ჩავლეშვილი, ბ. 
ლომჯარია,  მ. ბერიძე,  რ.გაბაიძე, დ. მჟავანაძე, პ. 
კიღურაძე,ხ.წულაძე,ტ.მგელაძე, კ.გობრონიძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 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, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (42 დეპუტატიდან რეგისტრაცია 
გაიარა 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), სხდომის დღის 
წესრიგის გაცნობამდე დ. დარჩიამ სიტყვა გადასცა  „ახალგაზრდული 
რესურსცენტრის“ ხელმძღვანელს თ. ღლონტს, რომელმაც საკრებულოს წევრებსა 
და დამსწრეთ ინფორმაცია მიაწოდა და მიულოცა მუნიციპალიტეტის ხუთ 
ადმინისტრაციულ ერთეულში: კონჭკათში, ბახვში, მელექედურში, თხინვალსა და 



ლიხაურში საკრებულოს სხდომების მიმდინარეობის პირდაპირი ნახვისა და მის 
მუშაობაში ადგილიდან ჩართვის შესაძლებლობის შესახებ.საკრებულოს 
თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ და თავმჯდომარის მოადგილემ დ. კვერღელიძემ 
მადლობა გადაუხადეს პროექტის ხელმძღვანელსა და თ. ღლონტს ნაყოფიერი 
თანამშრომლობისათვის, შემდეგ   საკრებულოს    გააცნო  სხდომის დღის წესრიგი,  
რომლიც დაამტკიცეს 33-ხმით.

დღის წესრიგი
25.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის 
ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ხ. სურგულაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
26.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის 
ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-დ. 

კვერღელიძემ აღნიშნა, რომ სამსახურის უფროსი მართალია უნარიანად უძღვება 
სამსახურის მუშაობას, მაგრამ 2017 წლის ბიუჯეტი საკრებულოს აუცილებლად 
პროგრამული სახით უნდა წარმოუდგინოს დასამტკიცებლად.

27.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 
მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ლ. თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
28.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის 

სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის 
ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ.ჩაგანავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
29.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული 



მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ.აბაშმაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით 
საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ი. მამალაძემ დასვა შეკითხვა-

როდის დაწყება ასკანა-მთისპირის 7-კილომეტრიანი, ხოლო ბ.ღლონტმა-
გურიანთა-სოფელ ოზურგეთის 1-კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, რაზეც 
მიეცა შესაბამისი განმარტება.

30.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა 
და ტურიზმის განვითარების  სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის 
თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ნ.ხომერიკი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
31.7. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, 

ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2015 წელში 
გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: მ.ცელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
32.8. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის  მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის 
თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ.ხარაბაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ლ. საჯაიამ აღნიშნა, რომ 

სანსახური მეტ ახსნა-განმარტებით  მუშაობას უნდა ეწეოდეს მოსახლეობაში 
მთავრობის მიერ დაფინანსებული მიკროპროექტების თაობაზე.

33.9. “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2015 წელში გაწეული მუშაობის 
თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ი. ლეჟავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით



9.10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის 
N43 დადგენილებაში ცვლილებაში შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: გ.მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-დ. 

კვერღელიძემ აღნიშნა, რომ შ.პ.ს.“მარულას“ხელმძღვანელისა და მისი 
დამნიშვნელი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობაზე.  

10.11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 
განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით 
12. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის 

სანებართვო მოწმობის როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის 
გამოყენების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი
 საკრებულოს წევრთა თანხმობით, პროექტის ავტორის ა.ყაზაიშვილის 

წინადადებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან შეთანხმების დასტურის 
მოუსვლელობის გამო, საკითხი მოიხსნა განხილვიდან.

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

მომხს: დ. დარჩია
თანამომხს: დ. ჭაკნელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით
11.14. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასახლების საერთო 

კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 მარტის N5 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ე. გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით
35.15. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.



მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35-ხმით
სხდომის თავმჯდომარემ -დ. დარჩიამ პასუხი გასცა ბახვის 

ადმინისტრაციული ერთეულიდან შემოსულ შეკითხვებს.
სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
სხდომის დასრულების შემდეგ მუნიციპალიტეტში ახალი პროექტის 

დაწყების თაობაზე ინფორმაცია გააკეთა „ახალგაზრდა მეცნიერთა 
კლუბის“ხელმძღვანელმა ლ. მჟავანაძემ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


