
N 128 02/04/2018

ოქმი #7
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 2 აპრილი
 ქ. ოზურგეთი

15.00 – 17.00 საათი

             თავმჯდომარეობდა: გიორგი ღურჯუმელიძე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

 ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ლ. 
ბიგვავა, გ. კილაძე, გ. ჩაგანავა, დ. ჭაკნელიძე, ბ. დოლიძე, ლ. 
მგელაძე, გ. ჩავლეშვილი,შ გოგიბერიძე.

                                 ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილეები: 
მ.ჩხიკვიშვილი და გ.ჩავლეშვილი.

                          მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე -ი.სირაძე
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე გ.ღურჯუმელიძე მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ და გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ 
ითხოვა დღის წესრიგში ორი საკითხის: ,,კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის მე-2 ნაწილის დამტკიცების შესახებ“ და „ქ.ოზურგეთის 
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ტექნიკური დავალების შესახებ“ 
დამატება, ამ ცვლილებით ბიუროს წევრებმა დაამტკიცეს დღის წესრიგი.

                                                                დღის წესრიგი

1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ 
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის 
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე



თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა
                                      ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ გამოთქვა აზრი 

დადგენილებას  დაემატოს მუხლი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება ქალაქის 
ტერიტორიაზე პირუტყვის უმეთვალყურეოდ ყოლისას ჯარიმა 20 ლარის 
ოდენობით.
2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების–
ძაღლის და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა
                                         ლაშა თავაძე
ამ საკთხის განხილვის დროს ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 

დადგენილების მე-2 მუხლში ცვლილების შეტანის თაობაზე კერძოდ ამოღებული 
უნდა იქნას სიტყვა ,,ქალაქი“.
3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე
ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა კამათი, გამოიკვეთა ორი აზრი: 1) არ 

მიღებულიყო ცალკე წესი და შესაბამისი ცვლილებები შეეტანათ დამტკიცებულ 
ბიუჯეტში და 2) დამტკიცებულიყო წესი და ბიუჯეტში განხორციელებულიყო 
შესაბამისი ცვლილება. ბიუროს წევრებმა ამ უკანასკნელს დაუჭირეს მხარი.

შენიშვნები ჰქონდა ბიუროს წევრ ლ.საჯაიას-მისი აზრით, წესში 
გათვალისწინებული უნდა იყოს სტიქიური უბედურებისას აუცილებელი 
პირველადი დახმარების გაწევა, ასევე დახმარებები დიდი თანხების შემთხვევაში 
უმჯობესია განხორციელდეს ტენდერით.

შენიშვნებზე განმარტება გააკეთა მერის მოადგილემ -ი.სირაძემ.
4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების 

მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი



6. ,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
7.კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მე-2 

ნაწილის დამტკიცების შესახებ.
             მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
8. ქ.ოზურგეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ტექნიკური 

დავალების შესახებ.
            მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
სხდომის თავმჯდომარის -გ.ღურჯუმელიძის წინადადებით ბიუროს 

წევრები შეთანხმდნენ საკითხის მაისის თვეში განხილვაზე.
     გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში 
გათვალისწინებული N1,2,3,4,5,6.7 საკითხები შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

2.N 8 განხილულ იქნას მიმდინარე წლის მაისის სხდომაზე.

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


