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ოქმი N14

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

    2018 წელი, 27 აგვისტო
ქ. ოზურგეთი 17.00 სათი -19.00 საათი

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

მოადგილე - 
გ. ღურჯუმელიძე; 

მუდმივ მომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. ჩაგანავა, ლ. 
ბიგვავა, გ. კილაძე;

ფრაქციათა თავმჯდომარეები: გ. ჩავლეშვილი, დ. მჟავანაძე, შ. 
გოგიბერიძე, ბ. დოლიძე, ალ. ღლონტი, გ.თოიძე, ლ. მგელაძე, ხ. 
ცერცვაძე; 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, გ. 
ჩავლეშვილი, მ. გოგოტიშვილი, ნ. ორაგველიძე, შ. თავდიშვილი, თ. 
გოგუაძე, ლ. თოიძე, ბ. თოიძე, ვ. ბერიძე, გ. მდინარაძე, ბ. ქათამაძე, პ. 
კიღურაძე, მ. ზოიძე, ტ. აროშიძე, ვ. ნიჟარაძე, ჯ. თავართქილაძე, თ. 
ტუღუში, ლ. კილაძე, ვლ. ღლონტი, ვლ. ჩავლეშვილი, დ. ჭაკნელიძე, 
ლ. სიჭინავა. ტ. მგელაძე.

გუბერნატორ-რწმუნებული (ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტებში) ზურაბ ნასარაია.

მუნიციპალიტეტის მერი-კ. შარაშენიძე, ვიცე მერი ალ. სურგულაძე,  მერის 
მოადგილე: -ი. სირაძე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის პასუხისმგებელი 
მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმო-მადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრეთ წარუდგინა რწმუნებულ-გუბერნატორი (ლანჩხუთს, ჩოხატაურისა და 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში) ზ.ნასარაია, უსურვა მას წარმატებები 
საქმიანობაში, თავის მხრივ ზ.ნასარაია მიესალმა საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრე საზოგადოებას, საკრებულოს უსურვა წარმატებით მუშაობა.  დ. დარჩიამ 



აღნიშნა, რომ რიგგარეშე სხდომა მოწვეულია მუნიციპალიტეტის მერის 
კ.შარაშენიძის წინადადებით, საკრებულოს მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 
წევრიდან რეგისტრაცია გაიარა 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას, შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც დაამტკიცეს 37- ხმით.

აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხების განხილვის შემდეგ გაკეთდება განცხადებები.

დღის წესრიგი

44. „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
თანამომხსენებელი: გ.მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით

წინააღმდეგი იყო საკრებულოს წევრი პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობიდან“-თ.გოგუაძე.

კენჭისყრისას სხდომათა დარბაზი დატოვეს გ.ღურჯუმელიძემ, 
მ.ჩხიკვიშვილმა, ქ.ვასაძემ და ხ.ცერცვაძემ.

თანამომხსენებელმა-გ.მამაკაშვილმა საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ 
დეტალურად მოახსენა დამტკიცებულ ბიუჯეტში შესათან ცვლილებებსა და 
დამატებებზე როგორც შემოსავლების ასევე ხარჯების ნაწილში. შემდეგ სხდომა 
წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ დაუსვა შეკითხვა 
თანამომხსენებელს-რამდენად სწორად მიაჩნია სოციალური დახმარებების 
პრიორიტეტად აღიარება? მუნიციპალიტეტის მერმა -კ.შარაშენიძემ განმარტა, რომ 
მართალია სახელმწიფო ეხმარება სოციალურად შეჭივრებულებს, მაგრამ  მაინც 
ბევრი მოქალაქე მიმართავს მერიას დახმარებისათვის.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ - გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად ბიუჯეტის ცვლილებებისა და 
დამატებების პროექტს აუცილებლად უნდა ხლებოდა განმარტებითი ბარათი, 
რომელშიც გაშიფრული და დადასტურებული იქნებოდა თითოეული 
ცვლილებისა და დამატების მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი, ამასთან 
ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ პროექტი საკრებულოში შემოვიდა 
კანონმდებლობით დადგენილი ვადების დარღვევით. მომხსენებელს დაუსვა 
შეკითხვები. განუმარტეს, რომ პროექტის დაგვიანებით წარმოდგენა განაპირობა 
ა(ა).ი.პ-ებიდან სუბსიდიებზე  მოთხოვნილი ინფორმაციის დაგვიანებით მიღებამ. 
მერის მოადგილემ -ი.სირაძემ განმარტა,რომ c-ჰეპატიტზე თანხების დამატება 
გამოიწვია ნარჩენი ვალდებულებების დაფარვის აუცილებლობამ.

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ - ლ.ბიგვავამ დაუსვა შეკითხვა 



თანამომხსენებელს მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შემდეგ შემცირდა თუ  
არა ა(ა).ი.პ-ებში შტატების რაოდენობა და ბიუჯეტის წარმოდგენილი 
ცვლილებები და დამატებები ხომ არ შეიცავს მთლიანად წლის ბიუჯეტის 
შემოსავლების და ხარჯების შესრულების საფრთხეს? საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ გააკეთა რეპლიკა, რომ დღემდე 
ვერ მიაღწიეს მერიაში მთლიანად დასაქმებულთა შესახებ ინფორმაციის 
მოპოვება. მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსმა - ლ.თავაძემ განმარტა, რომ დასაქმებულის პერსონალური 
მონაცემის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ პიროვნების თანხმობით.

საკრებულოს  საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა - 
გ.მამაკაიშვილმა განაცხადა, რომ არავითარი საფრთხე არ არსებობს 2018 წლის 
ბიუჯეტის შესრულებაში. საკრებულოს ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და 
ხელმოკლეთა ინტერესებისათვის“ თავმჯდომარემ - შ.გოგიბერიძემ 

განაცხადა, რომ ჩნდება შეკითხვები ნარჩენი ვალდებულებების თაობაზე, 
რომელიც უნდა იქნას შესწავლილი, რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს იგი რჩება 
პრიორიტეტულად მუნიციპალიტეტში, დაინტერესდა საკითხით -როდის 
შეუდგება მერია სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების 
რეაბილიტაციას? მანვე აღნიშნა თვითმმართველობაში განსახორციელებელ 
ცვლილებებზე - კერძოდ დეცენტრალიზაციის აუცილებლობაზე. საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლება 
აქტიურად მუშაობს თვითმმართველობის რეფორმაზე.

ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეების“ თავმჯდომარემ-ხ.ცერცვაძემ 
შეკითხვით მიმართა მერის მოადგილეს ი.სირაძეს - ბიუჯეტში თუ ფინანსები იყო 
რატომ არ გაითვალისწინეს საქართველოს წითელი ჯვრის მომართვა - რაზეც, 
მიიღო განმარტება, რომ მერია ზრუნავს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის 
ფართის გამოყოფაზე.

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარის მოადგილემ მ.ჩხიკვიშვილმა მერიისაგან მოითხოვა 
დასაბუთებული განმარტება პროექტის დაგვიანებით წარმოდგენის თაობაზე, 
ასევე სპორტულ ორგანიზაციებზე და მათ შორის საფეხბურთო კლუბ 
„მერცხალი“-სათვის დიდი რაოდენობით თანხის დამატებაზე, ამასთან აღნიშნა, 
რომ საკრებულოს წევრის შეკითხვეზე პასუხის გაცემის და თმენის ვალდებულება 
აქვს ყველა თანამდებობის პირს და „ნუ წიკვინებ“ და „დაჯექი გოგო“-ამ 
სიტყვებით მუნიციპალიტეტის მერი არ უნდა მიმართავდეს საკრებულოს წევრს,  
რასაც მოჰყვა მუნიციპალიტეტის მერის -კ. შარაშენიძის გაღიზიანება, რომ იგი 
არის დაინტერესებული მხარე და ვიღაცის დავალებების შესასრულებლად 
დასმული საკრებულოში წევრად. საკრებულოს წევრისადმი მიუღებელი, 
არაეთიკური  მიმართვად ჩათვლის გამო,  ამ სიტყვებმა საკრებულოს წევრთა 
უმრავლესობის აღშფოთება გამოიწვია, 

საკრებულოს მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარემ -ლ.საჯაიამ 
განაცხადა, რომ მისთვის მიუღებელია მუნიციპალიტეტის მერის ამგვარი 
დამოკიდებულება საკრებულოს წევრის მიმართ, მას აქვს ვალდებულება პატივი 
სცეს ყველას მოსაზრებას და არ მიაყენოს შეურაცყოფა.

საკრებულოს წევრმა პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ -
შ.თავდაიშვილმა განაცხადა, რომ აზიურმა ფაროსანამ ძიმითის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მთლიანად გაანადგურა ყოველგვარი შემოსავალი, მთავრობის მიერ 



ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოყოფილი 62-ათასი ლარი უშედეგოა, 
იკითხა აპირებს თუ არა ხელისუფლება მოსახლეობაზე კომპესაციის გაცემას? 

სხდომის თავმჯდომარემ შექმნილი სიტუაციის განსამუხტავად გამოაცხადა 
20 წუთიანი შესვენება.

შესვენების შემდეგ სხდომაზე რეგისტრაცია გაიარა 36 -წევრმა. ფრაქცია 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ დ.მჟავანაძემ განაცხადა, 
რომ საკითხი მისული იყო კენჭისყრამდე და არ უნდა გამოცხადაბულიყო 
შესვენება. 

საკითხის კენჭისყრაზე დაყენებამდე საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას სხდომის თავმჯდომარემ - დ.დარჩიამ გააცნო საკრებულოს 
წევრთა უმრავლესობის განცხადება - კერძოდ, საკრებულოს წევრები თავს 
გრძნობენ შეურაცყოფილად მერის საქციელის გამო, გამოიჩინა რა 
უპატივცემულობა საკრებულოს წევრის მიმართ მან შეურაცყოფა მიაყენა 
მთლიანად საკრებულოს, მაშინ, როცა მას, როგორც თანამდებობის პირს, აქვს 
თმენისა და ყველას აზრის პატივისცემის ვალდებულება, მან პროექტის 
დაგვიანებით შემოტანით ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში ჩააყენა საკრებულოს 
წევრები, მიუხედავად ყოველივე ამისა ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას 
ამომრჩევლებისა და მოსახლეობის წინაშე, უკან სწევენ განაწყენების მომენტს და 
მოსახლეობის მხარეს დგებიან და აგრძელებენ საკრებულოს სხდომას. ამასთანავე 
აღნიშნავენ, რომ საკრებულოს წევრთა უმრალესობის ამ ამ გადაწყვეტილების 
გარეშე მერი ვერ გასცემდა სოციალურ დახმარებებს, სტიქიით დაზარალებულ 
მოქალაქეებს ვერ გაეწეოდა დახმარებები და ხელფასს ვერ მიიღებდნენ ა(ა).ი.პ-
ებში დასაქმებული ადამიანები. ამიტომ იქნა პრიორიტეტულად მიჩეული 
სხდომის გაგრძელება და დადგენილების დამტკიცება და არა მერის 
თანამდებობის პირისათვის შეუფერებელი საქციელზე მკაცრი რეაგირება. 
ამასთანავე კატეგორიულად მიუნიშნებენ, რომ შემდგომში ბიუჯეტიდან გასაწევი 
ხარჯების უკმარისობაზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ მუნიციპალიტეტის 
მერს.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


