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ოქმი #24
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

     ბიუროს მორიგი სხდომის
 

2018 წელი, 19 ნოემბერი
ქ. ოზურგეთი

11.00 – 13.30 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
               საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია, გ.კილაძე,  გ.ჩაგანავა, 
ლ.ბიგვავა, ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე, გ.ჩავლეშვილი, 
გ.თოიძე, დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, გააცნო დღის წესრიგი, რომელიც  დაამტკიცეს ერთხმად. 

დღის წესრიგი
1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

ამ საკითხის განხილვისას დაისვა შეკითხვა-იგეგმება თუ არა შ.პ.ს 
„ტექნოსერვისი“-ს რეორგანიზაცია-რაზეც მიიღეს დადებითი პასუხი.

ბიუროს წევრ გ.ღურჯუმელიძის წინადადებით მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება-საკითხი შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 



წესრიგში და, ამასთანავე, აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხთა კომისიამ(გ.კილაძე) მორიგ ბიუროს წარმოუდგინოს 
დასკვნა.

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N20 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

(ს/კ26.33.23.103) შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხთა კომისიამ (გ.კილაძე) განაცხადა, რომ საკითხი არ განუხილავს კომისიას, 
თუმცა მისი აზრით მიზანშეწონილია ქონება განკარგული იქნეს პირობიანი 
აუქციონით. 

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება შესაბამისი კომისიის დასკვნის შემდგომ 
საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დრის წესრიგში საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

 მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

ამ საკითხზეც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება-შეტანილ იქნას 
საკრებულოს მორიგი სხდომის  დღის წესრიგში, აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიამ (გ.კილაძე) სხდომამდე 
წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნა.



6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის სოფელ ლიხაურში საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტის მოთხოვნის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ბაქარ სალუქვაძე
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად 

პეტიცია გადაეგზავნოს რეაგირებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიას 
(კ.შარაშენიძე).

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირმა გორდელაძე
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, პეტიცია გადაეგზავნოს რეაგირებისათვის მუნიციპალიტეტის 
მერიას (კ.შარაშენიძე) ამასთან პეტიციაში დასმული საკითხი შეისწავლოს 
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა 
კომისიამ (გ.კილაძე) და წარმოუდგინოს წინადადებები და რეკომენდაციები 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრმა ლ.მგელაძემ 
მოითხოვა ოზურგეთის თემთა და ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების 
საქმიანობის თაობაზე სახელმწიფო აუდიტის დასკვნების ასლების მიწოდება 
საკრებულოს წევრებისათვის, რის თაობაზე განუმარტეს, რომ თავად 
მაკონტროლებელი ორგანო დადებს საკუთარ ვებ გვერდზე.

საკრებულოს აპარატის უფროსმა-ნ.თავდუმაძემ ბიუროს წევრებს მიაწოდა 
მოკლე ინფორმაცია ავსტრიაში,ქ. ვენაში,  ევროპის უშიშროებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო-OSCE), ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (ეთგო-OECD) და 
ანტიკორუფციული ქსელის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიისთვის 
(ACN) მიწვევით რეგიონულ სემინარში მივლინების შედეგებზე, ბიუროს წევრებმა 
მიზანშეწონილად მიიჩნიეს ინფორმაციის საკრებულოს სხდომაზე მოსმენა.

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

წარმოდგენილი N1, 2, 3, 4, 5 საკითხი  საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში. 

2.პეტიციები არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად გადაეგზავნოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


