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ოქმი #3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 16 თებერვალი
 ქ. ოზურგეთი
16.00 – 17.30 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
      საკრებულოს თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
დ.ღურჯუმელიძე, ე. გორდელაძე, ლ.საჯაია, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე, გ.ჩაგანავა, ტ.აროშიძე, ბ.დოლიძე, ლ.მგელაძე, 
დ.მჟავანაძე, გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე.  
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-ი. სირაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.
მასმედიის წარმომადგენლები.

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

        
                                                                     დღის წესრიგი

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 
2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლელა საჯაია
2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე



3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გოჩა კილაძე
4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გიორგი ჩაგანავა
5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულშიმდებარე N6 ქუჩისათვის  თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭები სშესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა
6.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  დაბა ლაითურის   ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩის  ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა
7.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლიხაურის   ადმინისტრაციულ 

ერთეულშიმდებარექუჩის  ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის  მინიჭების შესახებ- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა
8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების   ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩის  ,,შეკვეთილის გზატკეცილი“-ის სახელის მინიჭების შესახებ- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა
9.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ჯუმათის  ადმინისტრაციულ 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა
10.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის  ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის  ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ 
სახელის მინიჭების თაობაზე -გარდაცვალების ვადის შეზღუდვიდან 
გამომდინარე,გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ლავრენტი ბიგვავა

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

გათვალისწინებული N5,6,7,8,9,10  საკითხი, ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნეს საკრებულოს მორიგი 
სხდომის დღის წესრიგში.

2. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მუდმივმომქმედი კომისიების (განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ 



საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა; სამანდატო, საპროცედურო, 
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის;აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხების; საფინანსო-საბიუჯეტო) 2018 წლის სამუშაო გეგმები.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ, 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგს შეიძლება დაემატოს რამდენიმე 
აუცილებლად განსახილველი საკითხი - მათ შორის: არასასოფლო-სამეურნეო 
მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის განსაზღვრისა და მუნიციპალიტეტის 2018 
წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. 

შემდეგ, საკრებულოს აპარატის უფროსმა ნ.თავდუმაძემ, გააკეთა 
პრეზენტაცია  “ღია მმართველობა -პარტნიორობის“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ აღებული 
ვალდებულებების შესრულების შედეგებზე.

 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და ამავე საზოგადოების 
ოზურგეთის ფილიალის საქმიანობასა და მომავალ ამოცანებზე ბიუროს წევრებს  
ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების 
წარმომადგენელმა ნინო სამადაშვილმა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


