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ოქმი N6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

მორიგი სხდომის
                                                                                                    2017 წელი, 5 აპრილი

11.00-12.00  საათი
ქ. ოზურგეთი

       თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე    

ესწრებოდნენ: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,რ.სკამკოჩაიშვი
ლი,ნ.კალანდარიშვილი,ლ.კილაძე,გ.მესხიძე,ბ.ლომჯარია,რ.
გაბაიძე,დ.მჟავანაძე,მ.ბერიძე,ვლ.ჩავლეშვილი,ბ.გობრონიძე,
ვ.ნიჟარაძე,ბ.ქათამაძე,ხ.წულაძე,ლ.სიჭინავა,ი.მამალაძე,პ.კი
ღურაძე,შ.დოლიძე,ლ.ნაცვალაძე,ი.დუმბაძე,ბ.იმნაიშვილი.
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 (43 დეპუტატიდან რეგისტრაცია გაიარა 34-მა, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   
საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც  დაამტკიცეს 34-ხმით.

დღის წესრიგი

4.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის N27 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.



მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

21.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 მარტის „სსიპ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლისათვის 
სამშობლოსათვის თავდადებული თემურ ჭიტაძის სახელის მინიჭების შესახებ“- სსიპ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს 
მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე“ N17 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ტ.აროშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

22.3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 
სამსახურის მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის 
ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ხ. სურგულაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

23.4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის 
ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

24.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 
მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის 
შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

25.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის მიერ 2016 
წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის 
შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე. 



მომხს:მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ჩაგანავა
           
             26.7.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის,არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2016 წელში 
გაწეული მუშაობის თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.აბაშმაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით
ამ საკითხის განხილვისას  საკრებულოს წევრმა -ბ.ქათამაძემ დასვა შეკითხვა-შპს „ 
პირამიდას“ შესასრულებელი სამუშაოებისათვის წინასწარ გადაერიცხა თუ არა თანხები 
და გასული წლის სექტემბერში მომხდარ სტიქიის შედეგებში რატომ არაა 
გათვალისწინებული დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებული 
ორი მილხიდის რეაბილიტაცია? რაზეც მიიღო შესაბამისი განმარტება.
           27.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და 
ტურიზმის განვითარების  სამსახურის მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე 
სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: ნ.ხომერიკი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

           28.9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,ახალგაზრდობის 
საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის 
თაობაზე სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 
მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: მ.ცელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

29.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ 2016 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე 
სამსახურის უფროსის ანგარიშის შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე. 
მომხს:მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.ხარაბაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

30.11.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო 
აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისმიერ 2016 წელში გაწეული 



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

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ ი.ლეჟავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34 ხმით

სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


