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                                                                  ოქმი #25
                                            ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
                                                            ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 4 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

14.00 – 16.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია, გ.კილაძე,  გ.ჩაგანავა, 
ლ.ბიგვავა, ე.გორდელაძე, გ.ჩავლეშვილი, გ.თოიძე, 
დ.ჭაკნელიძე, შ.გოგიბერიძე.
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

2. ,,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 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე.

 მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №1  
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ გამოთქვა აზრი მუნიციპალიტეტის 
ვებგვერდისათვის სპეციალური ხმოვანი პროგრამის შეძენის აუცილებლობაზე, 
რომლითაც ისარგებლებენ უსინათლოები.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე



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: თეონა ჯაჯანიძე
ამ საკითხის განხილვისას სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ აღნიშნა, 

რომ მისასალმებელია მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა აქტიურობა არსებული 
პრობლემების გადაჭრისათვის, რაც გამოიხატება პეტიციების სიმრავლეში.

აღინიშნა, რომ პეტიციაში მოთხოვნილი სოფელ ლიხაურის ცენტრში 
არსებული 9 აპრილის მოვლენისადმი მიძღვნილი მემორიალისა და სკვერის 
აღდგენა-რეაბილიტაცია მართლაც აუცილებელია იმის გამო, რომ სრულდება ამ 
თარიღის 30-წლისთავი და რაიონიდან მხოლოდ ამ სოფლის შვილი ნინო თოიძე 
შეეწირა 9-აპრილის ტრაგედიას.

გამოითქვა აზრი, რომ სამუშაოები, როგორც საპროექტო ისე საამშენებლო 
უნდა შესრულდეს დაჩქარებული წესით -2019 წლის 9-აპრილამდე. 

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება პეტიცია არსებული კანონმდებლობის 
შესაბამისად გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერიას რეაგირებისათვის.

  
  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში 
წარმოდგენილი N1, 2, 3, 4, 5 და 6 საკითხი  საკითხი ბიუროს სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილი იქნას 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში. 

2.პეტიცია არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად გადაეგზავნოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას.

დარჩია დავით

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


