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ოქმი N10

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი,6  ივნისი
ქ. ოზურგეთი

                 11.00 სათი -13.00 
საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე-

გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, 
ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
შ.გოგიბერიძე,  ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
ბ.დოლიძე, თ.გოგუაძე;  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, ლ.თოიძე, ნ.ორაგველიძე, 
დ.მამალაძე, შ.თავდიშვილი, ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე, 
ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, 
რ.სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე, გ.თოიძე, ბ.თოიძე, 
ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 
ჯ.თავართქილაძე, დ.მჟავანაძე, თ.ტუღუში, თ.ბურჭულაძე, 
ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი- ალ.სურგულაძე, მერის 
მოადგილე -ო.თოთიბაძე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 41-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას, შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც 
დაამტკიცეს 41- ხმით.  აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის 
წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

      დღის წესრიგი
36.1.„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
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუტურის კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ მიმდინარე 
წლის მარტის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილ 1.700 ათასი ლარით 
გათვალისწინებული  სამუშაოების მიმდინარეობა არაა  ნაჩვენები და არც შიგა გზების 
შეკეთებაზე განსაზღვრული თანხებიც არაა ჩაშლილი კონკრეტული სამუშაოების 
მიხედვით, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ არა მარტო საკრებულოს წევრებისათვის, 
არამედ რიგით გადამხდელისათვისაც იყოს გასაგები სად იხარჯება ბიუჯეტის თანხები.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გ.ღურჯუმელიძემ მოითხოვა 
განმარტება -რატომ დაგვიანდა ჯერ კიდევ აპრილ-მაისში, თვენახევრის წინ გამოყოფილი 
თანხების განკარგვა და შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება, მიეცა განმარტება, რომ 
დაგვიანება გამოიწვია საპროექტო სამუშაოებმა და ტენდერის გამოცხადების 
პროცედურებმა.
37.2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის 
შემოღებისა  და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
38.3.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის27 ნოემბრის  
№1დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
37.4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.12.14.007) სოფელ 
ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 400 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულების მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით
38.5.,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“-ს და ფუძნებისათვის 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულების მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე



განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართელო“-ს თავმჯდომარის მოადგილემ-გ.ჩავლეშვილმა დასვა შეკითხვა-ამ ა(ა) .ი.პ-ის 
შექმნით რა ეკონომიის გაწევას ვარაუდობს მერია-განმარტეს-დაახლოებით 100-150-ათასი 
ლარის.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ -გ.ღურჯუმელიძემ დასვა შეკითხვა 
კადრებით დაკომპლექტების თაობაზე, განუმარტეს, რომ ნავარაუდებია 4-5 კაციანი 
შტატი და საჭიროების შემთხვევაში 1 ან 2 სპეციალისტის ხელშეკრულებით მოწვევა.

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუტურის 
კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ ეს საკითხი მეორეჯერ შემოვიდა 
საკრებულოს სხდომაზე, ამჟამად წარმოდგენილია სრულყოფილი დოკუმენტი, 
რომელსაც კომისია მხარს უჭერს და მიაჩნია, რომ ა(ა).ი.პ-ის საქმიანობა იქნება ეფექტური.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა-რას ნიშნავს სამეწარმეო 
საქმიანობა-განუმარტეს, რომ ა(ა).ი.პ-ს ექნება სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს 
შესრულების უფლება, თანხას მოახმარს ძირითად საქმიანობას.

საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა განაცხადა, რომ ადრე არსებულ ა(ა).ი.პ-ს 
ჰქონდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მცირე სამუშაოების დაპროექტებისა და 
ხარჯთაღრიცხვის შედგენის უფლება, განუმარტეს, რომ კონკურენციის შესახებ კანონი 
უკრძალავს მუნიციპალიტეტს ასეთი ფუნქციით ა(ა).ი.პ-ის შექმნას.
39.6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების I კვარტლის 
ანგარიშის მომოხილვის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა განაცხადა, რომ 
მართალია, საგზაო მოძრაობის დარღვევებიდან ჯარიმებით ბიუჯეტში შემოდის 
შემოსავლები, მაგრამ ზოგჯერ უსამართლო დაჯარიმებებიც ხდება.
40.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო 
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

41.8.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის



მიღებულ იქნა 41-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას მომსენებელმა აღნიშნა, რომ სიხლეა პროექტში -

გაიზარდა კუბური მეტრი ნარჩენის გატანის ღირებულება და შესაბამისად-გატანის 
მოსაკრებელიც.

საკრებულოს წევრმა -დ.მამალაძემ უარყოფით აზრი გამოთქვა სოფლებიდან 
ნარჩენების გატანაზე მოსაკრებლის დაწესების გამო.
42.9.,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში (შეკვეთილი) 
ბეტონის შიდა გზების  რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების თაობაზე“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარულების მიღების შესახებ.

საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ -
გ.ღურჯუმელიძემ იკითხა-თანადაფინანსების თანხები თუ  აქვს მოძიებული მერიას-
რაზეც მიიღო შესაბამისი განმარტება.
მოხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 41-ხმით

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
     საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა ფრაქცია,, ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ს თავმჯდომარემ მ.ჩხიკვიშვილმა-კერძოდ: 
მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო თუ არა გადაწყვეტილება საზაფხულო ბაღების 
ფუნქციონირების თაობაზე, მიიღო განმარტება, რომ მერია მუშაობდა ორ ვარიანტზე, 
პირველ კერძო ბაღთან ხელშეკრულების გაფორმებასა და მშობლებისათვის  თანხის 
ნაწილის დაფინანსებაზე, რომლის საშუალებასაც კანონი არ იძლევა,  და მეორე, 
მუნიციპალიტეტის ბაღებში საზაფხულო ჯგუფების გახსნაზე, მაგრამ წინასწარი 
გამოკითხვით, მშობელთა 80% სურს საზაფხულო ჯგუფში ბავშვის მიყვანა, ამდენად, 
სამართთლიანობის პრინციპის დაცვით, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ყველა ბაღში 
საზაფხულო ჯგუფის გახსნის ფინანსური საშუალება. 

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


