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ოქმი #9
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 24 აპრილიი
 ქ. ოზურგეთი

12.00 – 13.30 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია ოზურგეთის მუნიციპალიტის 
საკრებულოს  თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე,   გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, ტ.აროშიძე, 
დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, თ.გოგუაძე, ლ.მგელაძე, 
შ.გოგიბერიძე, ლ.ბიგვავა, ე.გორდელაძე.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე 
ალ.სურგულაძე, მერის მოადგილე -ი.სირაძე 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ და გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 
საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ მოკლე 
ინფორმაცია გააკეთა საკრებულოს მიღწეულ წარმატებებზე - ადგილობრივი 
თვითმართველობის ინდექსის რეიტინგების ლიდერი  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამჯერად 2017 წლის ყველაზე ღია და 
ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებს შორის დასახელდა. აგრეთვე 
სთხოვა საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს განეხილათ 
მერიის მიერ ახალწარმოდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტები ახალი 
ა(ა).ი.პ.-ის შექმნისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის 
პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების და მერიის საშტატო 
ნუსხაში ცვლილებების თაობაზე. შემდეგ ელექტრონული პეტიციის პლატფორმის 
თაობაზე ინფორმაცია გააკეთა არასამთავრობო ორგანიზაციის -„ახალგაზრდა 
მეცნიერთა კლუბის“ წარმომადგენელმა მინდია სალუქვაძემ.

              
                                                             დღის წესრიგი



1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე
საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ე.გორდელაძემ გამოთქვა აზრი, 

წესში „მცხოვრების“ ნაცვლად ჩაიწეროს „რეგისტრირებული“.
2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების 

მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი
ამ საკითხზე ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს 

სახელით ტ.აროშიძემ დააყენა წინადადება კოეფიციენტის შეცვლის თაობაზე.
4. ,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

5.,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
2017წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების დამტკიცების შესახებ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
6.,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს წესდებაში 
ცვლილებებისგანხორციელებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოება „ოზურგეთისმუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-
ს დაფუძნებისათვისოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
ამ საკითხის განხილვისას გამოითქვა აზრი, რომ პროექტის სათაურში 

შესულიყო ცვლილება.



7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის  დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის  
№1 დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის  შესახებ. ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

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

წესრიგში გათვალისწინებული N5 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში, რომელიც გაიმართება მიმდინარე წლის 30 
აპრილს.

2.N1,2,3,4,6,7   საკითხი ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების 
გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში. 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


