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ოქმი #11
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 17 მაისი
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ტ.აროშიძე,  გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, 
დ.ჭაკნელიძე, გ.კილაძე, გ.ჩავლეშვილი, ლ.მგელაძე, 
ლ.ბიგვავა, ე.გორდელაძე, შ.გოგიბერიძე, თ.გოგუაძე.

მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი-ალ.სურგულაძე, 
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე -ო.თოთიბაძე.
ქ.ოზურგეთის კოსატავას ქუჩაზე მდებარე 
მრავალსართულიანი ბინის მცხოვრებლები. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ და განაცხადა, რომ დღის წესრიგს დაემატება სამი საკითხი: 1. 
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად 
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“; 
2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს  რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და 
დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე”; 3. 
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ”, ამასთან,იმის გამო რომ სხდომას ესწრებიან 
ქ.ოზურგეთის კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 
მცხოვრებლები, უმჯობესია პირველად განხილული იქნას საკითხი- 
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა 



ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად 
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“, შემდეგ 
გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს შეტანილ ცვლილებებთან 
ერთად. 

                                                                    დღის წესრიგი
1.ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად 
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ო.თოთიბაძე

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია-თითქოს 
საკრებულო უშლის ხელს ამ საკითხის განხილვა-დამტკიცებას, რაც სიმართლე არაა, 
ამასთან მუნიციპალიტეტის მერიას, სურვილის შემთხვევაში, მისი დამტკიცების გარეშეც, 
ბიუჯეტში არსებული ბინათმშენებლობის  ან სარეზერვო ფონდიდან შეეძლო 
მრავალსართულიან ბინებში ლიფტების პრობლემის მოგვარება. მოითხოვა მერიის 
წარმომადგენლებისაგან განმარტება მათ ხომ არ გაუციათ ეს ინფორმაცია, მერის 
მოადგილემ-ო.თოთიბაძემ განაცხადა, რომ მერიიდან ასეთი ინფორმაცია არ გაცემულა. 
მანვე განმარტა,რომ ბინათმესაკუთრეთა დაჟინებული თხოვნიით, მართალია არა 
პირველ, მაგრამ მომდევნო წერილებში ითხოვდნენ ამ საკითხის დაჩქარებული წესით 
განხილვას. დამსწრე ბინათმესაკუთრეებმა დაადასტურეს ეს მოთხოვნა და ისაუბრეს 
ბინებში შექმნილ როგორც ულიფტობით, ასევე სასმელი წყლის ცუდი მიწოდებით 
შექმნილ,  გაუსაძლის მდგომარეობაზე. მათივე განცხადებით მოსახლეობას გაუჭირდება 
და ვერ შეძლებენ თანადაფინანსების თანხის დიდი პროცენტის დაფარვას.

ბინათმესაკუთრეთა და მერიის წარმომადგენლების თხოვნის საფუძველზე 
საკრებულოს ბიურომ გადაწყვიტა აღნიშნული საკითხი განეხილა რიგგარეშე სხდომაზე 
18 მაისს.

2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს  რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და 
დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ო.თოთიბაძე

 საკრებულოს ბიურომ გადაწყვიტა ამ საკითხის რიგგარეშე სხდომაზე 18 მაისს 
განხილვა.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გ.კილაძე

ეს საკითხი ამოღებული იქნა საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგიდან  
მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ დამატებითი შესწავლისა  და საკრებულოსათვის 
მასალების წარმოდგენის მიზნით.

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
ეს საკითხიც ამოიღეს მორიგი სხდომის დღის წესრიგიდან საბოლოო შესწავლა-

გაანალიზებისათვის.



5.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების I კვარტლის 
ანგარიშის მომოხილვის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

საკითხის განხილვისას მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მიღებულიყო მერიისა 
და საკრებულოს აპარატისათვის ერთობლივი დოკუმენტი.

7.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ეს საკითხიც განხილულიყო 18 მაისის 
რიგგარეშე სხდომაზე.

8.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

9.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: მარიკა ჩხიკვიშვილი
10.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №12 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: მარიკა ჩხიკვიშვილი
11.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 



საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: მარიკა ჩხიკვიშვილი

     გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :
1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში 

გათვალისწინებული N1, 2, 7 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს 18 მაისის 
რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში. 

2.N5, 6, 8, 9, 10, 11 საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში. 

3. N3და N4 საკითხი წარმოდგენილი იქნას ბიუროს სხდომაზე განსახილველად 
მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურებსა და საკრებულოს კომისიებში 
დამატებით შესწავლა- გაანალიზების შემდეგ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


