
ოქმი N1

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომის

2017 წელი, 27 ნოემბერი
                       ქ. ოზურგეთი
                   12.00 - 18.00 საათი

თავმჯდომარეობდნენ :   ნანული ორაგველიძე და დავით დარჩია

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: გ. ღურჯუმელიძე, მ. 
ჩხიკვიშვილი, ლ. ბიგვავა, ქ. ვასაძე, ბ. დოლიძე, ხ. ცერცვაძე, გ. 
ჩავლეშვილი, თ. გოგუაძე, შ. გოგიბერიძე, მ. გოგოტიშვილი, დ. 
მამალაძე, ლ. საჯაია, ლ. თოიძე, ლ. მგელაძე, გ. ჩაგანვა, ვ. ბერიძე, 
გ. მდინარაძე, ბ. ქათამაძე, ლ. ნინიძე, პ. კიღურაძე, ე. გორდელაძე, 
გ. ჩავლეშვილი, მ. ზოიძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ვ. 
ჩხაიძე, ტ. აროშიძე, გ. თოიძე, ბ. თოიძე, ლ. კილაძე, ალ. ღლონტი, 
ვლ. ჩავლეშვილი, ჯ. თავართქილაძე, თ. ტუღუში, ვლ. ღლონტი, 
გ. კილაძე, თ. ბურჭულაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. სიჭინავა, ტ. 
მგელაძე, დ. მჟავანაძე, მ. ბერიძე.  
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე : ზვიად 
თენიეშვილი.
საზოგადოების, მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.
ოზურგეთის N60 საოლქო - საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 
ზ. თენიეშვილმა არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, 
საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას მოახსენა, რომ 
რეგისტრაცია გაიარა ახლად არჩეული საკრებულოს 46-წევრიდან 
44-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, სხდომა 
გახსნილად გამოაცხადა და საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას სთხოვა წუთიერი დუმილით პატივი ეცათ ქ. 
ბათუმში სასტუმრო „ლეო გრანდში“ ხანძრის დროს 
დაღუპულთათვის, შემდეგ სხდომის თავმჯდომარეობა სთხოვა 
საკრებულოს უხუცეს წევრს ნანული ორაგველიძეს.
სხდომის თავმჯდომარე ნ.ორაგველიძე მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, უსურვა წარმატებები საქმიანობში და  საკრებულოს 
წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის 
წესრიგი. შემდეგ მოხსენებისათვის ტრიბუნასთან მოიწვია 
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე-ზ.თენიეშვილი.

                                                                                  დღის წესრიგი

1.1. „დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;.

მომხს: ნ.ორაგველიძე 
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 44 ხმით.

საკრებულოს წევრმა ტარიელ აროშიძემ დაასახელა დროებითი სამანდატო კომისიის 
წევრობის კანდიდატები: ლალი სიჭინავა, გელა ჩავლეშვილი, ვახტანგ ნიჟარაძე. 
საკრებულომ ერთხმად დაამტკიცა დროებითი  სამანდანტო  კომისიის შემადგენლობა.

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად თენიეშვილმა დროებით 
სამანდატო კომისიას სამუშაოდ გადასცა ახლადარჩეული საკრებულოს დეპუტატების 



დოკუმენტები.
დროებითმა სამანდატო კომისიამ საკრებულოს მოახსენა, რომ რაიმე დარღვევა 

დეპუტატების დოკუმენტებში არ აღმოჩენილა და განაცხადა, რომ საკრებულოს 
შეუძლია კენჭი უყაროს საკრებულოსა და საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების 
ცნობას.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე და მიღებულ იქნა 44 ხმით.

საკრებულოს წევრ გიორგი ღურჯუმელიძის წინადადებით საოლქო- საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარის ზ. თენეიშვილის მოხსენება მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
მიიღო ცნობად.

2.2. „დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;

მომხს: ნ. ორაგველიძე 
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 44 ხმით
    დეპუტატმა გოჩა კილაძემ დაასახელა დროებით ხმისდამთვლელ კომისიაში 
ასარჩევი კანდიდატები: ტარიელ აროშიძე, ვალოდია ბერიძე, ე.გორდელაძე. 

     საკრებულოს წევრმა ე.გორდელაძემ გამოთქვა აზრი, რომ ხმის დამთვლელი კომისიის 
შემადგენლობა გაეზარდათ ორი წევრით და დაასახელა კანდიდატი- საკრებულოს წევრი 
მიხეილ გოგოტიშვილი. საკრებულოს წევრმა ლელა საჯაიამ დაასახელა კომისიის 
წევრობის მეორე დამატებითი კანდიდატი საკრებულოს წევრი მაია ზოიძე. 
საკრებულოს წევრებმა ერთხმად აირჩიეს დროებითი ხმისდამთვლელი კომისია.

3.3. „ახლად არჩეული საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის  შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ; 
მომხს.: ნ. ორაგველიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 44 ხმით

4.4.„ახლად არჩეული საკრებულოს უფლებამოსილების  ცნობის   შესახებ“ოზურგეთის 
მუნიცი-პალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;
 მომხს.: ნ. ორაგველიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 44 ხმით

საოლქო საარჩევნო   კომისიის თავმჯდომარემ   ზვიად თენიეშვილმა საკრებულოს 
წევრებს მიულოცა უფლებამოსილების ცნობა და განაცხადა,რომ კანონმდებლობის 
თანახმად, ამ მომენტიდან უფლებამოსილება შეუწყდა წინა მოწვევის საკრებულოს,  
წარმატებები უსურვა საკრებულოს ახალ შემადგენლობას მომავალ საქმიანობაში.
5.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ.

მომხს.: ნ. ორაგველიძე 
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 37 ხმით

სოფელ კონჭკათის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ტარიელ აროშიძემ საკრებულოს 
პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“36 წევრის სახელით 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე 
ასარჩევად დაასახელა დეპუტატ დავით დარჩიას კანდიდატურა, სხდომის 



თავმჯდომარე ნ.ორაგველიძე შეეკითხა დასახელებულ კანდიდატს თანახმა იყო თუ არა 
კენჭისყრაში მონაწილეობაზე და დადებითი 

პასუხის შემდეგ  კენჭისყრაზე დააყენა დავით დარჩიას საარჩევნო ბიულეტენში შეტანის 
საკითხი, რასაც საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა.

საკრებულოს წევრმა დავით მჟავანაძემ განაცხადა, რომ არჩევნები ჩატარდა 
სერიოზული დარღვევებით, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებითა და 
ამომრჩევლებზე ზეწოლით, უმრავლესობას წინასწარ განსაზღვრული ჰყავს 
თანამდებობებზე ასარჩევი კანდიდატები და ეს ასე იქნება  სანამ არ  გაიზრდება    
პოლიტიკური  და  მოქალაქეობრივი  შეგნება;  

წარმატებები უსურვა საკრებულოს მუშაობაში და განაცხადა, რომ ,საკრებულოს 
თანამდებობის პირების არჩევნებში,პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
დამსწრე წევრები კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
        საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს ხმისდამთვლელი 
კომისიის მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო ბიულეტენის ფორმა და საკრებულოს 
წევრებს გააცნეს ხმის მიცემის წესი.

        საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 40- მა წევრმა, აქედან 
37 იყო მომხრე, 2-წინააღმდეგი, ერთი წევრი იყო ყველას წინააღმდეგი.
      ახლადარჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ _ დავით დარჩიამ მადლობა 
გადაუხადა საკრებულოს წევრებს მხარდაჭერისა და ნდობისათვის, ამასთან განაცხადა, 
რომ იგი იქნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თითოეული ამომრჩევლის, მოქალაქის 
მხარდამჭერი და ინტერესების დამცველი.

კოლეგებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისათვის და სხდომის 
თავმჯდომარეობა განაგრძო ახლადარჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით 
დარჩიამ.

6.6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
შესახებ;
მომხს.: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 38 ხმით

         არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დეპუტატ გ.ღურჯუმელიძის კანდიდატურა 
დაასახელა თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ, გ.ღურჯუმელიძემ 
თანხმობა განაცხადა ამ თანამდებობაზე ასარჩევად კენჭისყრაზე.
         საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა კანდიდატის საარჩევნო 
ბიულეტენში შეტანას.
         საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე არჩეულ იქნა 38 ხმით, 2-იყო წინააღმდეგი, 
არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 40-მა წევრმა. 

საკრებულოს წევრებს გამოცხადებული ნდობისათვის მადლობა გადაუხადა 
ახლად არჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ.

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით 
დარჩიამ საკრებულოს წევრებს გააცნო დროებით სამანდატო კომისიაში შემოსული 
განცხადებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემდეგი ფრაქციების 
დაფუძნების შესახებ: 1.,,ქართული-ოცნება, დემოკრატიული საქართველო“ 
(თავმჯდომარე-ტარელ აროშიძე),
2. ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (თავმჯდომარე- დავით მჟავანაძე).



        საკრებულომ ცნობად მიიღო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 
ფრაქციების ჩამოყალიბების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას 
განცხადება. 

საკრებულოს წევრმა ბესიკ ქათამაძემ განაცხადა, რომ თანამდებობის პირების 
არჩევნები ტარდება კანონდარღვევით, ამომრჩევლები არ იყენებენ ფარულ კაბინას, 
რაზეც სხდომის თავმჯდომარემ გასცა შესაბამისი პასუხი.

1.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების დამტკიცების 
შესახებ;

მომხს.: დ. დარჩია 
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38 ხმით

რეგლამენტის განხილვის დაწყების წინ პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ 

მაჟორიტარმა საკრებულოს წევრმა დავით მჟავანაძემ განაცხადა, რომ რეგლამენტი 
არის საკრებულოს საქმიანობის მარეგულირებელი ძირითადი დოკუმენტი, 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის მიღებაც უნდა მოხდეს 
კანონით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმების დაცვით, რაც გულისხმობს, 
საკრებულოს წევრებისთვის მის წინასწარ გაცნობას, აქტის პროექტის საჯაროდ 
გამოქვეყნებას, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას და სხვა.

სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ განმარტა, რომ საკრებულოს 
ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ამ ნორმატიული აქტის მიღება, უმრავლესობა 
იცნობს ამ პროექტს, საკრებულოს თითოეულ წევრს დაურიგდა პროექტი და მათ 
ეძლევათ საშუალება წარმოადგინონ წინადადებები რეგლამენტში ცვლილებების 
შესატანად, საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეები არჩეულ უნდა 
იქნენ რეგლამენტის დამტკიცების შემდეგ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონდარღვევით 
მიღებული ადმინისტრაციული აქტი ჩაითვლება ბათილად და არც არჩეული 
კომისიების თავმჯდომარეები იქნებიან ლეგიტიმურნი; თუმცა საკრებულოს შეუძლია 
ისარგებლოს წინა მოწვევის საკრებულოს რეგლამენტითაც. რეგლამენტის დაჩქარებული 
წესით მიღება მიზანშეწონილია  იმ გარდაუვალი აუცილებლობის გამოც, რომ 
შენარჩუნდეს საკრებულოს  საქმიანობის უწყვეტობის რეჟიმი.
         რეგლამენტის დამტკიცებისას კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 44- მა საკრებულოს 
წევრმა, 38 იყო მომხრე, 6 წინააღმდეგი.  
7.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების დამტკიცების შესახებ;
მომხს.: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 36 ხმით

საკრებულოს წევრმა, სოფელ კონჭკათის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ტარიელ 
აროშიძემ მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარედ ასარჩევად დაასახელა დეპუტატ 
გიორგი ჩაგანავას კანდიდატურა, საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ერთხმად 
დაუჭირა მხარი მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 
37 დეპუტატმა, მომხრე - 36, 1-წინააღმდეგი.
8.9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;



მომხს.: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 37 ხმით

დეპუტატმა ტარიელ აროშიძემ კომისიის თავმჯდომარედ ასარჩევად დაასახელა 
დეპუტატ ლავრენტი ბიგვავას კანდიდატურა; საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ 
მხარი დაუჭირა მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას. არჩეულ იქნა 37-ხმით.
9.10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 
შესახებ;
მომხს.: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის 
იღებულ იქნა 37 ხმით

სოფელ კონჭკათის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ტარიელ აროშიძემ კომისიის 
თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად დაასახელა სოფელ სილაურის მაჟორიტარი 
დეპუტატის  გოჩა კილაძის კანდიდატურა, მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას 
საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ  დაუჭირა მხარი.
არჩეულ იქნა 37 ხმით.

10.11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;
მომხს.: დ. დარჩია 
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 36 ხმით

სოფელ კონჭკათის მაჟორიტარმა დეპუტატმა კომისიის თავმჯდომარის 
თანამდებობაზე ასარჩევ კადიდატად დაასახელა დეპუტატ ლელა საჯაიას 
კანდიდატურა , მის საარჩევნო ბიულეტენში შეტანას საკრებულოს წევრთა 
უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი.
არჩეულ იქნა 36 ხმით, 1-წინააღმდეგი.
11.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების შესახებ;
მომხს.: დ. დარჩია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 36 ხმით

სოფელ კონჭკათის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ტარიელ აროშიძემ კომისიის 
თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად დაასახელა სოფ ბახვის მაჟორიტარი 
დეპუტატის ეროდი გორდელაძის კანდიდატურა, რომლის საარჩევნო ბიულეტენში 
შეტანას საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ერთხმად დაუჭირა მხარი. ეროდი 
გორდელაძემ საკითხის განხილვის დაწყებამდე აცილება მისცა საკუთარ თავს 
დროებითი ხმისდამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე და 
თავმჯდომარედ კომისიის წევრი მაია ზოიძის კანდიდატურა დაასახელა.
მიღებულ იქნა 37 ხმით, 1 წინააღმდეგი.

სხდომის თავმჯდომარემ დავით დარჩიამ კიდევ ერთხელ მიულოცა კოლეგებს 
პირველი სხდომის ჩატარება და წარმატება უსურვა შემდგომ საქმიანობაში.
სხდომა დახურულად გამოცხადდა.



სხდომის დახურვის შემდეგ განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა ხათუნა 
ცერცვაძემ, კერძოდ,  მოუწოდა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას 
სურვილისამებრ მონაწილეობა მიიღონ 28 ნოემბერს გურიაში  წმინდა ქეთევან წამებულის 
ნაწილების შემობრძანების ცერემონიალში. 

საკრებულოს თავმჯდომარე: დ. დარჩია
დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


