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                                                                        ოქმი N5

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2017 წელი,  22დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

12.00 სათი -14.00 საათი

თავმჯდომარეობდნენ: გიორგი ღურჯუმელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: გ. ჩაგანავა, ლ. ბიგვავა, გ. კილაძე, ე. 
გორდელაძე; ლ.საჯაია. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ. აროშიძე, დ. მჟავანაძე, ლ. 
მგელაძე, შ. გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები: მ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, ბ. დოლიძე ,ხ. ცერცვაძე, გ 
.ჩავლეშვილი, მ. გოგოტიშვილი, ნ.ორაგველიძე, შ. 
თავდიშვილი, ლ. თოიძე, ვ. ბერიძე,  გ. მდინარაძე, ბ. ქათამაძე,   
გ. ჩავლეშვილი, მ. ზოიძე,  რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ვ. 
ჩხაიძე,  გ. თოიძე, ბ. თოიძე, ლ. კილაძე, ალ. ღლონტი, ვლ. 
ჩავლეშვილი, ჯ. თავართქილაძე, ვლ. ღლონტი.  თ. 
ბურჭულაძე, დ. ჭაკნელიძე,   მ. ბერიძე, ლ. სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის  მერის  მოადგილე ო.თოთიბაძე, 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გ.მამაკაიშვილი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები,საზოგადოების, მასმედიისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
თავმჯდომარე გ.ღურჯუმელიძე, მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე 46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 38-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას 
გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც დაამტკიცეს 38- ხმით.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე, სხდომის 
თავმჯდომარემ, გ.ღურჯუმელიძემ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას  
მიაწოდა ინფორმაცია 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ, აღნიშნა, რომ 
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს აპარატში 
დარეგისტრირდა 21 დეკემბერს, ისაუბრა ბიუჯეტის გამოქვეყნების ვადებზე და აღნიშნა, 



რომ  განხილვა-დამტკიცება მოხდება კანონის ყველა პროცედურის დაცვით, ბიუჯეტის 
განხილვა კომისიებსა  და ფრაქციებზე მოხდება შემუშავებული გრაფიკის შესაბამისად. 
მსურველებს მოუწოდა საზოგადოებრივ დარბაზში დასარეგისტრირებლად მიმართონ 
საკრებულოს აპარატს. შემდეგ დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

                                                                   დღის წესრიგი
23.1. „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის 
N24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის:

             მიღებულ იქნა 38 ხმით

32.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის  N18  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.
     მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

თანამომხსენებელი: ლ.საჯაია

განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 38 ხმით

      განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და 
სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობიდან ამოღებულ იქნა საკრებულოს 
წევრის, ლევან კილაძის კანდიდატურა.

33..3 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 4 დეკემბრის  N20  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
     მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

თანამომხსენებელი: გ.კილაძე

განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 38 ხმით

     აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის პერსონალურ შემადგენლობას დაემატა საკრებულოს წევრ ლევან კილაძის 
კანდიდატურა.

34.4 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 
დეკემბრის  N22  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

     მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 38 ხმით



    საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის პერსონალურ შემადგენლობას დაემატა საკრებულოს წევრ მარიკა 
ჩხიკვიშვილის კანდიდატურა, ხოლო ამოღებულ იქნა ლ. ნინიძის კანდიდატურა.

35.5„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების 
ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების მოწონების თაობაზე
      მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

თანამომხსენებელი: ო. თოთიბაძე

განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა 37 ხმით, 1 წინააღმდეგი

      
      საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვრცლად ისაუბრა დღის წესრიგით 
გათვალისწინებულ პირველ საკითხზე, აღნიშნა, რომ  ეს ცვლილება გამოწვეულია 
მუნიციპალიტეტის გაერთიანებით, საკითხთან დაკავშირებით, ფრაქციის 
თავმჯდომარემ, ლ.მგელაძემ დასვა კითხვა, იყო თუ არა გათვალისწინებული აღნიშნულ 
ბიუჯეტის ცვლილების პროექტში ქ.ოზურგეთის  წინა მოწვევის საკრებულოს წევრების 
ანაზღაურების ხარჯები. განემარტა, რომ გათვალისწინებულია.
       საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ, გ.ჩაგანავამ გამოთქვა 
აზრი, რომ ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი არის სრულად წარმოდგენილი და კომისიას 
მიზანშეწონილად მიაჩნია, საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცდეს წარმოდგენილი სახით.

      საკრებულოს წევრმა, ნ.ორაგველიძემ იკითხა, ხომ არ არის დარჩენილი  შშმ 
პირთათვის განკუთვნილი დახმარება დავალიანებად?   საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ,  
ითხოვა დეტალური ინფორმაცია ვეტერანთა სამსახურის გაწეულ მუშაობაზე და აღნიშნა,  
რომ ი.გოგოლაძე, რომელიც არის ვეტერანი და შშმ პირი ,რომელიც  საჭიროებს 
რეაბილიტაციას და დახმარებას. ამასთან დაკავშირებით მზაობა  და თანადგომა 
გამოხატა, საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ლ.საჯაიამ.

     ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ ფრაქციის თავმჯდომარე 
ტ.აროშიძემ მოითხოვა  სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათვის სასაჩუქრე ამანათის  
შესაძენად თანხის გამოყოფა. 

    „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების 
ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების მოწონების თაობაზე“ პროექტი წარმოადგინა მერის მოადგილემ, ო. 
თოთიბაძემ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, აზრი გამოთქვა ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ე. გორდელაძემ,  ვრცლად ისაუბრა და უკმაყოფილება 
გამოხატა, თუ რატომ არ იყო შეტანილი დვაბზუ-ბაღდადი-ბახვის საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია აღნიშნულ პროექტში, საკითხთან დაკავშირებით ასევე აზრი გამოთქვა 
საკრებულოს წევრმა ლ.სიჭინავამ, მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია მოხდეს გზის ამ 
მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ასევე, აზრი გამოთქვა, საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ, 
მელექედური-ნასაკირალის შემაერთებელ საავტომობილო გზასთან დაკავშირებით, 
საკრებულოს წევრმა, ლ.კილაძემ ითხოვა, რომ პროექტში შეტანილ იქნას შესწორება და 
ჩაიწეროს შემოქმედელის ქუჩის ნაცვლად, მელექედური-შემოქმედელის 
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ასევე  შესწორება პროექტის 
ტექნიკურ ნაწილში მოითხოვა საკრებულოს წევრმა მ. გოგოტიშვილმა.



     საკრებულოს წევრმა, მ.ბერიძემ ითხოვა ჯუმათის თემში გზის რეაბილიტაცია, ასევე  
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ითხოვა საკრებულოს წევრმა, დ.ჭაკნელიძემ, მან 
აღნიშნა, რომ სავალალო მდგომარეობაშია ორმეთი-კონჭკათის დამაკავშირებელი გზა.
    მერის მოადგილემ, ო.თოთიბაძემ საკითხთან დაკავშირებით განმარტა, რომ ეს 
პროექტები დაგეგმილი იყო წინა ხელისუფლების მიერ, რისთვისაც გაწეულია შესაბამისი 
სამუშაოები .
     სხდომის დასასრულს, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს    
თავმჯდომარემ, ტ. აროშიძემ, გააკეთა განცხადება შ.პ.ს ,,მედალფას“ 
თანამშრომლებისათვის სახელფასო დავალიანების ნაწილობრივ დაფარვის შესახებ,  
რისთვისაც მადლობა გადაუხადა საკრებულოს წევრებსა და ფრაქცია ,,ოზურგეთელ 
მშრომელთა და ხელმოკლეთა ინტერესებისათვის“ თავმჯდომარეს შ. გოგიბერიძეს.
                            
                                სხდომა დახურულად გამოცხადდა.     

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


