
N 295 18/07/2018

ოქმი N11

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის
2018 წელი,18  ივლისი

ქ. ოზურგეთი
                 11.00 სათი -13.00 

საათი
თავმჯდომარეობდა: გ.ღურჯუმელიძე-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე.
ესწრებოდნენ: მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: გ.ჩაგანავა, 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე გ.ღურჯუმელიძე მიესალმა 
საკრებულოს წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 
წევრიდან რეგისტრაცია გაიარა 38-მა, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. სხდომის დღის 
წესრიგის დამტკიცებამდე ფრაქცია “ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ წვრმა დ.მჟავანაძემ გააკეთა 
განცხადება, რომ საკრებულოს შენობაში საკრებულოს წევრ 
ბ.ქათამაძესა და პარტია ქართული ,,ოცნება -
დემოკრატიული საქართველოს“ წევრებს შორის მომხდარი 
ინციდენტი ერთი თვის მანძილზე არ შეუფასებია 



საკრებულოს თავმჯდომარეს დ.დარჩიას სთხოვა 
გ.ღურჯუმელიძეს, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილეს, მიეცა შემთხვევისათვის შეფასება და აეღო 
მასზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. სხდომის 
თავმჯდომარემ მოუწოდა მათ დაეცვათ საკრებულოს 
რეგლამენტი და განცხადება გაეკეთებინათ დღის 
წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის 
დასრულების შემდეგ, პროტესტის ნიშნად პარტია 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრებმა დატოვეს 
სხდომა. სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებსა 
და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის 
წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 38- ხმით.  აღნიშნა, რომ 
როგორც წესი, დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხების განხილვის შემდეგ გაკეთდება განცხადებები.

    საკითხების განხილვის დაწყებამდე, რეგლამენტის თანახმად, სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ -
ე.გორდელაძემ საკრებულოს  მიაწოდა ინფორმაცია  -ფრაქცია : ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის თ.გოგუაძის თანამდებობიდან  
გადადგომისა და ფრაქციის თავმჯდომარედ დ.მჟავანაძის არჩევის თაობაზე, 
რომელიც საკრებულომ მიიღო ცნობად.

დღის წესრიგი
39.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის 
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34   - ხმით
40.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დასაკრებულოს აპარატის მიერ 
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34  - ხმით
43.3. ,,ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების 
პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების 
სიის დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მოხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები:ოსიკო თოთიბაძე



ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34   - ხმით
44.4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 
საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მოხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები:ოსიკო თოთიბაძე

ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34  - ხმით

ამ საკითხის განხილვისას გაიმართა მსჯელობა, საკრებულოს წევრებმა 
თანამომხსენებელს დაუსვეს შეკითხვები: შ.გოგიბერიძემ- პარკირების 
გადასახდელის ამოღების ადმინისტრირებისა და ფასის თაობაზე; 
მ.ჩხიკვიშვილმა- ფასისა და ე.წოდებული „წითელი ზონების“ შესახებ; ლ.ნინიძემ-
ფასის თაობაზე; ლ. კილაძემ და ხ.ცერცვაძემ- ფასისა და საშვების თაობაზე; 

საკრებულოს წევრ ლ.საჯაიას აზრით პარკირების პრობლემა 
გადასაჭრელია, მაგრამ წარმოდგენილი წესი ვერ უზრუნველყოფს მას, საჭიროა 
სხვა რეგულაციების შემოღება.

დასმულ შეკითხვებს პასუხი გასცა და განმარტებები გააკეთა 
თანამომხსენებელმა.

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ აშნიშნა, რომ საკითხი მზადაა,  საჯარო 
ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დასაყენებლად, რომლის შემდეგ იგი მიიღებს 
საბოლოო სახეს და დამტკიცდება.

სხდომის თავმჯდომარემ შეაჯამა განხილვის შედეგები და  განაცხადა, რომ 
პროექტი დამტკიცებამდე განხილული იქნება საკრებულოს მუდივმომქმედ 
კომისიებსა და ფრაქციებში, მოეწყობა ორი საჯარო განხილვა საზოგადოებრივი 
დარბაზის წევრებისა  და საზოგადოების დაინტერესებული წარმომადგენლების 
მონაწილეობით.
45.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34  - ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა 
შეკითხვა სხვა მუნიციპალიტეტს რამდენს უხდის კომპანია მაგთიკომი ? რაზეც 
მიიღო განმარტება.
46.6.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“- 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.
მოხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი:ოსიკო თოთბაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34  - ხმით
47.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი 
(მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის ტიპური ფორმის დამტკიცების  
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
შესახებ.

მოხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34  - ხმით
        საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრ ბ.ქათამაძის 
ინციდენტთან დაკავშირებით ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო“-ს სახელით განცხადება გააკეთა ფრაქციის  თავმჯდომარის 
მოადგილემ გ.ჩავლეშვილმა-მოუწოდა პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ წევრებს პატივი სცენ ამომრჩევლებს, მეტად იზრუნონ მათი 
პრობლემების მოგვარებისათვის და თავი დაანებონ პროვოკაციებს,  საკრებულოს 
მუშაობის  ჩაშლისა და ხელისშეშლის მუდმივ მცდელობას.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


