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ოქმი #4
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს  სხდომის

2015 წელი, 26 თებერვალი
 ქ. ოზურგეთი
16.00 – 17.00 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, ბ.დოლიძე, ლ.მგელაძე, დ.მჟავანაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.
მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები

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

                                                                  დღის წესრიგი

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიცირებული ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტის მიღების შესახებ“ 
- განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ზვიად ერაძე
მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების 

მნიშვნელობაზე და სირთულეებზე. ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ დასვა შეკითხვა -
პეტიციას ახლდა თუ არა სათანადო სამართლებრივი აქტი, რაზეც მიიღო შესაბამისი 
განმარტება.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
საკრებულოს აპარატმა კანონმდებლობის თანახმად, შეისწავლა პეტიციების 



კანონშესაბამისობა და რაკი სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების გეგმის შედგენა 
მერიის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა, პეტიცია მასვე გადაეგზავნება 
რეაგირებისათვის.

2.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,საბავშვო 
ბაღებში საზაფხულო ჯგუფების შექმნისა და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროგრამების 
შემუშავების შესახებ“ - განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ზვიად ერაძე
მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში საზაფხულო 

ჯგუფების გახსნის მოთხოვნა დარეგისტრირდა ამომრჩევლებთან შეხვედრების 
პროცესში, ილაპარაკა მათ მნიშვნელობაზე , აქაც ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება 
პეტიცია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გადაეგზავნოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას, რადგან მუნიციპალიტეტის მერია მართავს სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებებს.

3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული 
,,მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ზვიად ერაძე
ამ საკითხის შესახებ ბიუროს წევრებმა აღნიშნეს,რომ კარგი წინადადებაა, 

ოზურგეთის საკრებულო ერთ-ერთი პირველი იქნება, რომელიც ელექტრონულ პეტიციას 
დანერგავს, მიზანშეწონილად ჩათვალეს საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვა და 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავების მიზნით საკრებულოს დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის შექმნა.

4.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის N1 დადგენილებაში 
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა დ.მჟავანაძემ დასვა შეკითხვა-რამდენით 

გაიზარდა ბიუჯეტი და გასული წლის რა ვალდებულებებია დასაფარავი, რაზეც მიიღო 
შესაბამისი განმარტება.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის- გ.ღურჯუმელიძის წინადადებით, 
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ბიუჯეტის  სოციალურ პაკეტში ყველგან ჩაიწეროს 
“მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, გარდა იძულებით 
გადაადგილებული პირებისა“.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლი: გია მამაკაიშვილი

   
 გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :



1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული N 3, 4. 5  საკითხი, ბიუროს სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნეს საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში.

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიცირებული ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტის მიღების შესახებ“ 
და ,,საბავშვო ბაღებში საზაფხულო ჯგუფების შექმნისა და სასწავლო-აღმზრდელობითი 
პროგრამების შემუშავების შესახებ“ საკითხები - განხილვისა და კანონმდებლობით 
განსაზღვრული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის 
მერიას.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


