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ოქმი N8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის
2017 წელი,18 მაისი
1200-1350 საათი ქ. ოზურგეთი

 
თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე.    
ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - დ. კვერღელიძე, 

საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები:  ტ. 
აროშიძე,  გ. ჩავლეშვილი, ლ. საჯაია, დ. ჭაკნელიძე, ე. გორდელაძე,  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ვლ. ვადაჭკორია,  გ. კილაძე, თ. ბურჭულაძე, ბ. 
ღლონტი, ალ. გოგოძე, დ. მჟავანაძე.

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. 
ჩხაიძე,  ნ. ურუშაძე, ი. დუმბაძე, ბ. იმნაიშვილი, პ. კიღურაძე, დ. 
სიხარულიძე, ბ. ქათამაძე, ი. ჩხაიძე, მ. ბერიძე, დ. თენიეშვილი, რ. 
სკამკოჩაიშვილი, ნ. კალანდარიშვილი,  ლ. კილაძე, გ. მესხიძე, ბ. 
ლომჯარია, რ. გაბაიძე, ხ. წულაძე, ბ. გობრონიძე, ლ. სიჭინავა, ლ. 
ნაცვალაძე, ვ. ნიჟარაძე, ვლ. ჩავლეშვილი, პ. კიღურაძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე, 
გამგებლის პირველი მოადგილე ა. ყაზაიშვილი, მოადგილე - გ. 
ღურჯუმელიძე.

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, განაცხადა, რომ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევა მოხდა 
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის წერილის 
განხილვისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მთავრობის მიერ სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო თანხის ჩამორიცხვის გამო ბიუჯეტში ცვლილების 
შეტანის მიზნით. მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია (43 დეპუტატიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას), შემდეგ   



საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს 33-
ხმით.

 
                                                          დღის წესრიგი

1. ,,ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნციპალიტეტების გაერთიანების 
საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის შესახებ“  წარმოდგენილი 
წინადადების განხილვის თაობაზე.
მომხს:  დ. დარჩია

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა  საქართველოს რეგიონალური 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2017 წლის 15 მაისის 
N01/1629 წერილში წარმოდგენილი წინადადების თაობაზე, აღნიშნა 
მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე, ბიუჯეტის 
თანხების გაერთიანების, დაზოგვისა და მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განხორციელების, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების სიკეთეებზე, ხაზი 
გაუსვა, რომ მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოების მაკონტროლებელი ფუნქციის ზრდას, 
მერიასთან კოლეგიური ორგანოს და სოფლებში სათათბირო  საბჭოების შექმნას, 
აქედან გამომდინარე, მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას.

დ. კვერღელიძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე- განაცხადა, რომ 
მომხსენებელმა ილაპარაკა მუნიციპალიტეტების გაერთიანების მნიშვნელობის 
ძირითად მომენტებზე, საკრებულოს მიღებული ყველა გადაწყვეტილება 
მიმართული უნდა იყოს მოსახლეობის სასიკეთოდ, მათ შორის დღევანდელიც, 
დეცენტრალიზაცია რჩება მთავარ პრიორიტეტად დემოკრატიული 
განვითარებისა და ევროპასთან დაახლოების გზაზე, მუნიციპალიტეტების 
სიმცირით ან სიდიდით არ განისაზღვრება მათი დემოკრატიულობის ხარისხი.  
მთავარია ბიუჯეტი დარჩება იგივე, რაც ჰქონდა ორივე მუნიციპალიტეტს ერთად. 
მისასალმებელია, რომ გადაწყვეტილია გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულის 
გადახედვა და სხვა ეკონომიური სტიმულირების რეგულაციები, რაც ამ რეფორმას 
მოჰყვება, რაც მთავარია, ამ  სიკეთეს იგრძნობს ყველა ოზურგეთელი, ამიტომაც 
მხარი უნდა დაეჭიროს სამთავრობო წინადადებას.

გ. კილაძე - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე - აღნიშნა, რომ უმრავლესობის 
ფრაქციამ იმსჯელა სამთავრობო კომისიის წინადადებაზე და ერთხმად დაუჭირა 
მხარი მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, მიიჩნია იგი დემოკრატიისა და 
თვითმმართველობის გაძლიერების შემდგომ ეტაპად.

დ. მჟავანაძე - საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს 
თავმჯდომარე - განაცხადა, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანება არის 
ხელისუფლების კიდევ ერთი მავნებლური და უპასუხისმგებლო 
გადაწყვეტილება, ერთადერთი დადებითი მის მოღვაწეობაში, რაზეც თავადვე 
თქვა უარი, იმ მიზნით, რომ გაიხანგრძლივოს არსებობა. ქალაქს არ ექნება 
საკუთარი ბიუჯეტი ანუ ვერ განვითარდება მომავალში, გასაუქმებელია 
გუბერნატორის უფუნქციო ინსტიტუტი და სამინისტროებში არსებული ასევე 
უსაქმური დეპარტამენტები, განაცხადა, რომ ფრაქცია წინააღმდეგია 
მუნიციპალიტეტების გაერთიანების.

ბ. ღლონტი-საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-ეროვნული 



ფორუმი“-ს თავმჯდომარე-განაცხადა, რომ ფრაქციამ იმსჯელა აღნიშნულ 
წინადადებაზე და სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა მუნიციპალიტეტების 
გაერთიანებას.

ალ. გოგოძე - საკრებულოს ფრაქცია „ჩვენი ოზურგეთი“-ს თავმჯდომარე-
განაცხადა, რომ ფრაქციის სხდომამ ერთხმად დაუჭირა მხარი 
მუნიციპალიტეტების გაერთიანების წინადადებას.

თ. ბურჭულაძე-საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება- 
კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე-განაცხადა, ფრაქცია მხარს უჭერს 
მუნიციპალიტეტების შეერთებას. 

ვლ. ვადაჭკორია-საკრებულოს ფრაქცია „რესპუბლიკელები“-ს 
თავმჯდომარე-განაცხადა, ფრაქციის სხდომის მოწვევა ვერ მოხერხდა წევრის 
ადგილზე არ ყოფნის გამო, თავად იზიარებს პარტიის აზრს და წინააღმდეგია 
მუნიციპალიტეტების გაერთიანების. 

მ. გოგოტიშვილი - პარტია „ევროპული საქართველო“-ს რაიონული 
ორგანიზაციის თავმჯდომარე - აღნიშნა, რომ საქართველოში დამოუკიდებლობის 
გამოცხადებიდან განხორციელდა თვითმმართველობის რამდენიმე რეფორმა, 
ათასობით ოზურგეთელი ელოდება დღევანდელ გადაწყვეტილებას, მეტ 
დეცენტრალიზაციას ჰპირდებოდა ქვეყანას ეს ხელისუფლება, გამოდის პირიქით 
იქცევა, უმჯობესია ადგილობრივი ხელისუფლება რაც ახლოს იქნება 
მოსახლეობასთან, მიღებული არ უნდა იქნეს ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, 
ოზურგეთს ნუ წავართმევთ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს-გაგებული უნდა 
იყოს ხალხის აზრიც. განაცხადა, რომ მხარს არ უჭერს მუნიციპალიტეტების 
გაერთიანებას.

ლ. საჯაია-საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე - 
მიესალმა, რომ საზოგადოება ასეა დაინტერესებული მთავრობის წინადადებით, 
განაცხადა, რომ მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, რადგან იგი 
მიაჩნია მოსახლეობის საკეთილდღეოდ და ევროპისკენ სვლისთვის, 
აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ავტორიტეტის 
ამაღლებისათვის გადადგმულ ერთ-ერთ ნაბიჯად.

ბ. ქათამაძე - საკრებულოსა და პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ წევრი - საკრებულოს ფრაქციები აცხადებენ, რომ მხარს უჭერენ 
მუნიციპალიტეტების შეერთებას, მაგრამ სიღრმისეულად არ იციან რასთან ააქვთ 
საქმე, იქნება თუ არა მოსახლეობისათვის უმჯობესი, ესაა უკან გადადგმული 
ნაბიჯი, ადგილობრივი ხელისუფლება ახლოს უნდა იყოს ხალხთან, 
წინააღმდეგია შეერთების.

კ. კიღურაძე - ექსპერტი, მმართველობითი სისტემების განვითარების 
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. - განაცხადა, რომ თვალს ადევნებს 
თვითმმართველობის რეფორმებს, 2014 წლის რეფორმა იყო კარგი, ახლა თავად 
ხელისუფლება ამბობს მასზე უარს, არ უნდა იქნეს მიღებული ნაჩქარევი 
გადაწყვეტილება,მსჯელობა უნდა გაიმართოს ხალხთან ერთად, ირონიას იწვევს, 
როცა ოპოზიცია წინააღმდეგია ამ რეფორმის, გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრიც, რომლებიც წინაღმდეგი არიან 
გაერთიანების.

გ. მახარაძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია - საქართველოს 
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი - განაცხადა, რომ 



თემების საკრებულოს წევრები როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას ქალაქის 
მუნიციპალიტეტის შეერთებაზე ან რატომ არ მსჯელობს იგი თუნდაც ქალაქის 
საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე, რატომ იღებს გადაწყვეტილებას 
საკრებულო ნაჩქარევად, მოსახლეობასთან ერთად მსჯელობის გარეშე, როცა 20-
დღიანი ვადა აქვს. აღნიშნა, რომ ოზურგეთში და მთლიანად ქვეყანაში არსებული 
ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია წინააღმდეგია მუნიციპალიტეტების 
გაერთიანების. ამ განცხადებას უპასუხა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
-დ. კვერღელიძემ-აღნიშნა, რომ სამთავრობო წინადადების განხილვის 
პროცედურები რეგულირდება კანონმდებლობით და საკრებულოს ქმედება ამ 
შემთხვევაში კანონიერია.

თ. ტრაპაიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია - საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია - განაცხადა, რომ სერიოზული გადაწყვეტილებაა და არ 
უნდა იქნეს მიღებული ნაჩქარევად, ახალი რეფორმის სიკეთეები შეიძლება 
განხორციელდეს ცალკე მუნიციპალიტეტებშიც, პრობლემები შეიქმნება ქალაქის 
ბიუჯეტის განაწილებაში, უმნიშვნელოა შეერთებით მიღებული თანხების 
ეკონომიაც.

ო. რევიშვილი - არასამთვარობო ორგანიზაცია „გურიის ახალგაზრდული 
რესურსცენტრი“  წევრი - მანაც განაცხადა, რომ სიახლეების განხორციელება 
შეიძლება ორივე მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველობა არის ადამიანთა 
უფლება და არ უნდა იქნეს წართმეული. თითოეულს უნდა ჰქონდეს საკუთარი 
ხმა  თვითმმართველობაში.

ზ. ერაძე - არასმთავრობო ორანიზაცია „გურიის ახალგაზრდული 
რესურსცენტრის“ გამგეობის თვმჯდომარე-აღნიშნა, რომ ამ დარბაზში არიან 
მუნიციპალიტეტების გაერთიანების მომხრეები და ასევე მისი 
მოწინააღმედეგებიც. ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია წინააღმდეგია, 
მცირეოდენი ეკონომიისათვის არ უნდა ეთქვას უარი  მოქალაქეთა უფლებების 
გაფართოებას და არ უნდა გაუქმდეს თვითმმართველი ქალაქი.

ლ.მჟავანაძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა 
კლუბი - განაცხადა, რომ ქალაქის მოქალაქეა, მომსწრეა თვითმმართველობის 
რამდენიმე რეფორმის, მაგრამ 2014 წელს გატარებული რეფორმა იყო კარგი, 
თუნდაც იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ქუჩაზე სადაც ვცხოვრობ, მხოლოდ 
ახლა დაიგო ასფალტ-ბეტონის გზა. უნდა გადაიხედოს გათანაბრებითი 
ტრანსფერის ფორმულა და გადაწყვეტილების მიღებისას მხედველობაში იქნეს 
მიღებული  ქალაქის ისტორიაც.

მ.გობრონიძე - მოქალაქე - 2014 წლის რეფორმის სიკეთე დაეტყო ორთავე 
მუნიციპალიტეტს. არ  უნდა იქნას მიღებული ნაჩქარევი გადაწყვეტილება და 
უმჯობესია ფიქრი ა.ა.ი.პ - გაერთიანებაზე.

მ. ჭანუყვაძე - მუნიციპალიტეტის გამგებელი-რეფორმა, რომელსაც იწყებს 
მთავრობა გათვალისწინებულია ხალხის საკეთილდღეოდ. ამას გულისხმობს 
გამოგზავნილი წერილი. ოპოზიცია კი მას სხვაგვარად იყენებს. ქ. ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტმა, როგორც თვითმმართველმა ქალაქმა ამოწურა თავისი 
განვითარების ეკონომიკური რესურსი, არ გააჩნია შემდგომი განვითარების ბაზა. 
აქედნ გამომდინარე, უპრიანია მისი გაერთიანება თემების მუნიციპალიტეტთან, 
მუნიციპლაიტეტების შემდგომი დაყოფა, უნდა განხორციელდეს ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად.



დ. დარჩია - სხდომის თავჯდომარე - განაცხადა, რომ სხდომაზე დამსწრე 33 
დეპუტატიდან მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ წინადადებას მხარი 
დაუჭირა საკრებულოს 28 წევრმა, 5 იყო წინააღმდეგი.

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

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ.მამაკაიშვილი

            დადგენილება თან ერთვის 
მიღებულია 33 ხმით.

                              სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


