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                                                                  ოქმი #23
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 2 ნოემბერი
ქ. ოზურგეთი

11.00 – 13.30 საათი

 თავმჯდომარეობდა: გიორგი ღურჯუმელიძე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე                                                    

ესწრებოდნენ:საკრებულოს ბიუროს წევრები: გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა, 
ლ.ბიგვავა, ხ.ცერცვაძე, ლ.მგელაძე, შ.გოგიბერიძე, 
ბ.დოლიძე, ალ.ღლონტი.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე გ.ღურჯუმელიძე მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც  სამი საკითხის:1) „სოფელ 
ოზურგეთში სანიაღვრე არხების მოწყობის შესახებ”-ელექტრონული პეტიციის 
თაობაზე“; 2)ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“; 3) „ა(ა).ი.პ-ი“ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი“-ს დაფუძნებისათვის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ დამატების შემდეგ 
დაამტკიცეს ერთხმად. 

                                                           
                                                           დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:  გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: შუქრი გაბრიჩიძე

ლავრენტი ბიგვავა



ამ საკითხის განხილვისას სხდომის თავმჯდომარემ გააკეთა შენიშვნა, რომ 
საკითხი განსახილველად უნდა წარმოადგინოს ან შესაბამისი დარგის მერის 
მოადგილემ ან სამსახურის უფროსმა. ბიუროს წევრმა შ.გოგიბერიძემ გამოთქვა 
აზრი, რომ ნარჩენების მართვის გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნას 
კურორტი გომის მთა. ბიუროს წევრმა ხ.ცერცვაძემ დასვა შეკითხვა- ხომ არ 
იგეგმება ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება.

 საკრებულოს სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ განიხილა საკითხი და მხარს უჭერს მას, აქვთ შენიშვნებიც-დიდი 
გაბარიტის და ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის თაობაზე.

2. „სოფელ ოზურგეთში სანიაღვრე არხების მოწყობის შესახებ”-
ელექტრონული პეტიციის თაობაზე“;

მომხსენებელი:  გიორგი ღურჯუმელიძე
საკრებულოს სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
სანიღვრე არხების მოწყობა შეტანილია ადმინისტრაციულ ერთეულში 
განსახორციელებელ სამუშაოებში.

პეტიცია არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, გადაეგზავნება 
მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

თანამომხსენებელმა გ.კილაძემ აღნისნა, რომ საკრებულოს კომისიამ იმსჯელა 
საკითხზე და მხარს უჭერს მას, მუნიციპალიტეტის მერიას მოსაწესრიგებელი აქვს 
გურიანთის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის განკარგვისათვის დოკუმენტაცია.

4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების 
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 
(გასასწორებელია)

მომხსენებელი:გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

მარინა ჯაფარიძე
ეროდი გორდელაძე

საკითხის განხილვისას გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ საპატიო წოდების 
ჩამორთმევაზე უმჯობესია იმსჯელოს იმავე ორგანო,მ რომელიც ანიჭებს და არა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ. ბიუროს წევრ ლ. ბიგვავას აზრით, საპატიო წოდება 
უნდა მიენიჭოს ადამიანს, რომელიც 10-წელი მაინც ცხოვრობს შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 
ოქტომბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი:  გიორგი ჩაგანავა



6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 
საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 
წლის 1 აგვისტოს N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა

7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  მდებარე ქუჩის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მდებარე ქუჩის  ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის  მინიჭების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩისათვის  ,,შავი ზღვის“  ქუჩის სახელის  მინიჭების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მესამე 

კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი:  გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

11. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების 
მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური 
ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

     ლაშა თავაძე
12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი:მალხაზ გორგოშიძე
13. ა(ა).ი.პ-ი“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის 

ცენტრი“-ს დაფუძნებისათვის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე



თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
სხდომაზე საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დააყენა წინადადება ე.წ. 

„დვაბზუს ნასაკირალის“ დასახლების დამისამართების თაობაზე.
    
     გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში 
გათვალისწინებულიN1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 და  12-ე საკითხი ბიუროს 
სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილი იქნას 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში. 

2.პეტიცია არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად გადაეგზავნოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას.

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


