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                                                              ოქმი N12

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი,1 აგვისტო
ქ. ოზურგეთი

                                  11.00 სათი 

თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე,  მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: გ.ჩაგანავა,  ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, 
ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
შ.გოგიბერიძე,  ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, ბ.დოლიძე, 
დ.მჟავანაძე, გ.ჩავლეშვილი;  მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე,  
ხ.ცერცვაძე, ნ.ორაგველიძე, თ.გოგუაძე, ვ.ბერიძე, 
გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე,  გ.თოიძე, ბ.თოიძე, 
ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 
თ.ტუღუში, ჯ.თავართქილაძე,  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 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას. სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს 
წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის 
დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 36- 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: 1. 
საკრებულოში ახალი ფრაქციის „ქართული ოცნება-
სოციალ-დემოკრატები“-ს შექმნის (თავმჯდომარე-გიორგი 
თოიძე, თავმჯდომარის მოადგილე-ვლადიმერ ღლონტი) 
შესახებ; 2. ფრაქცია „ქართული ოცნება -დემოკრატიული 
საქართველო“-ს თავმჯდომარეობიდან ტარიელ აროშიძის 
გადადგომის, ამავე ფრაქციის თავმჯდომარედ გელა 
ჩავლეშვილის არჩევისა და ტარიელ აროშიძის   ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ; 3. ფრაქცია 
„ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს თავმჯდომარეობიდან 
გენო ჩავლეშვილის გადადგომის, ამავე ფრაქციის 
თავმჯდომარედ ხათუნა ცერცვაძის არჩევისა და ფრაქცია 
,,ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარის 
მოადგილედ გენო ჩავლეშვილის არჩევის შესახებ; 4. 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს 
თავმჯდომარის დავით ჭაკნელიძის თანამდებობიდან  
გადადგომისა, და ამავე ფრაქციის თავმჯდომარედ 
ალექსანდრე ღლონტის არჩევის თაობაზე, რომლებიც 
საკრებულომ მიიღო ცნობად.

                                                                    დღის წესრიგი

41.1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 
საფასურის დადგენის შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალქსანდრე ბერიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

თავმჯდომარემ განაცხადა,რომ თუ პარკირების საფასურს არ შეამცირებდნენ და ერთ 
თვიან დგომის ქვითარს არ დააწესებდნენ ფრაქცია პროექტს მხარს არ დაუჭერს, 
დაინტერესდა რატომ არაა გათვალისწინებული პირდაპირ ელექტრონულ აღრიცხვაზე 
გადასვლა, მოიყვანა ქ.ქუთაისის მაგალითი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ პროექტის ავტორს მიანიშნა 
რამოდენიმე მუხლში არსებული ტექნიკური შეცდომის შესახებ.

საკრებულოს წევრმა ხ.ცერცვაძემ დასვა შეკითხვა-ელექტრონული ოპერირებისას 
გათვალისწინებული იქნება თუ  არა უფასო დგომა?

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა გამოთქვა აზრი, რომ პარკირების საწყისი 
საფასური მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინების გამო ყოფილიყო 30-თეთრი.

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 



კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ აღნიშნა, რომ სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნიდან, 
პროექტის ავტორს გათვალისწინებული აქვს 4-დან ორი რეკომენდაცია, მისი აზრით, 
შესაძლებელია პარკირების საფასურის სეზონური რეგულირება, ე.წ. ,,წითელი ზონის“ 
30% განსაზღვრა, ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტას დასჭირდება დრო და სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება. ამდენად მისაღებია დადგენილების მოგვიანებით, მიმდინარე წლის 1 
ნოემბრიდან ამოქმედება.

მიღებული იქნა 33-ხმით , 3-წინააღნდეგი -პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობიდან“.

42.2.მშენებლობის(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული 
ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების 
და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
43.3.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის 
N17დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით
48.4.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

საპრივატიზაციოობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
49.5.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–

2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლ.ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
50.6.„სკოლამდელი აღზრდისა დაგანათლების საჯარო დაწესებულების 

დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: თეიმურაზ მოქია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა -ბ.ქათამაძემ დასვა შეკითხვა 

ბაღების ავტორიზაციასთან დაკავშირებით.
51.7.„სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების 



დადაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: თეიმურაზ მოქია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
52.8.,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 

მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის 
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: თეიმურაზ მოქია
53.9. ,,სკოლამდელია ღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 

მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად  საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: თეიმურაზ მოქია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
54.10.„სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო 

მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალის 
პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: თეიმურაზ მოქია
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


