
N 362 06/09/2018

ოქმი N15

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 5 სექტემბერი

ქ. ოზურგეთი

11.00 სათი -13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  ლ.საჯაია ,გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: გ.ჩავლეშვილი, 
შ.გოგიბერიძე, ბ.დოლიძე, ალ.ღლონტი, გ.თოიძე 
,ლ.მგელაძე, ხ.ცერცვაძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, გ.ჩავლეშვილი, ვ.ჩიგოგიძე, 
მ.გოგოტიშვილი, ნ.ორაგველიძე, შ.თავდიშვილი, 
თ.გოგუაძე,   ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, 
პ.კიღურაძე, მ.ზოიძე, რ.სკამკოჩაიშვილი, ტ.აროშიძე, 
ვ.ნიჟარაძე, ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, ლ.კილაძე, 
ვლ.ღლონტი, თ.ბურჭულაძე, ვლ.ჩავლეშვილი, 
დ.ჭაკნელიძე, ლ.სიჭინავა.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებსა  და დამსწრეთ, 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

45.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

   ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 34-ხმით, წინააღმდეგი -3, შ.თავდიშვილი, თ.გოგუაძე, ბ.ქათამაძე.

საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა თ. გოგუაძემ განაცხადა, რომ საჯარო 
მოხელეებს აღებული აქვთ სესხები, ინფლაციაა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეს 
მდგომარეობა. მას მხარი დაუჭირა საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმაც.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
მერიამ საჯარო მოხელეების რანგირება და კატეგორიების მინიჭება, მობილობა თავიდან 
ვერ განახორციელა კანონის შესაბამისად, რის გამოც საჯარო სამსახურის ბიურომ 
მიმართა რეკომენდაციით გამოესწორებინა შეცდომა, მაგრამ მერიამ გაუშვა მის 
გამოსასწორებლად  აპრილამდე მიცემული ვადაც. მიმართა მომხსენებელს: აღიარებენ თუ 
არა კანონდარღვევას ? რაზეც მომხსენებელმა გასცა პასუხი, რომ როგორც 
კანონდარღვევას არ აღიარებენ.

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა შეკითხვა -დაშვებული შეცდომით 
თანხობრივად რა ზარალი განიცადა მუნიციპალიტეტმა  და ვინ უნდა აგოს პასუხი 
ამისათვის ? მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ.მამაკაიშვილმა 
უპასუხა, რომ ბიუჯეტს არ უზარალია, ხელფასებზე იცემა კანონმდებლობით დაშვებული 
ბიუჯეტის 25%-ის ნაცვლად მხოლოდ 21%.

საკრებულოს წევრმა მ.გოგოტიშვილმა ითხოვა მომხსენებელს დაესახელებინა 
მერიის 38 საჯარო მოხელე და  თანამდებობა,  რომელთაც დააკლდებათ ხელფასები.
საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა კვლავ დასვა შეკითხვა- მერიის 38 საჯარო 
მოხელეზე თვეში ზედმეტად რა თანხა გაიცემოდა, მერიის საფინანსო-საბიუჟეტო 
სამსახურის უფროსმა უპასუხა, რომ თითოს დააკლდება 150 ლარი, მთლიანად თვეში-
5 700 ლარი.

საკრებულოს წევრმა ტ.აროშიძემ უსაყვედურა მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსს-გ.მამაკაიშვილს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 
გ.ღურჯუმელიძისათვის არაკორექტული მიმართვის გამო.
59.2. ,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 აგვისტოს N42 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე



თამაზ ლომჯარია
გიორგი ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 
და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ საკითხი 
განხილული იყო ბიუროს სხდომაზე და პროექტის ავტორთან შეთანხმებულია ქალაქსა 
და რეკრიაციულ ზონაში მოსაკრებელი განისაზღვროს 5-ლარით, სხვა ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში 2,5 ლარით. ითხოვა საკითხის დაჩქარებით, საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომაზე განხილვა.
60.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
61.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების 
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 

მალხაზ გორგოშიძე
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
62.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო 
საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 

მალხაზ გორგოშიძე 
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
63.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ”- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

ლაშა თავაძე
ლავრენტი ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის



მიღებულ იქნა 37-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს ფრაქცია“ოზურგეთელ მშრომელთა 

და შეჭირვებულთა ინტერესებისათვის“ თავმჯდომარემ შ.გოგიბერიძემ 
განაცხადა, რომ დაფიქსირებულია თუ არა მისი აზრი ბიუროს სხდომის 
ოქმში,რაზეც მიიღო დადებითი პასუხი.

საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა განაცხადა, რომ კარგი იქნება თუ 
გაითვალისწინებენ სადღესასწაულო დღეებში პიროტექნიკით ვაჭრობას და 
მოსახლეობის გაჭივრებას, რომლებიც ვაჭრობით ირჩენენ თავს, ან იქნებ 
რამდენიმე თვით შეჩერდეს ამ დადგენილების მოქმედება.

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 
და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ ბიუროზე 
საკითხის განხილვას ესწრებოდა ვიცე-მერი ალ.სურგულაძე, მიღწეული იქნა შეთანხმება, 
რომ საკითხი იმ პირობით დადგებოდა საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, თუ მერია 
წარმოების პროცესში წარმოდგენდა მუნიციპალიტეტში ვაჭრობის რეგულირების 
ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმას. შ.გოგიბერიძის აზრით უმჯობესი 
იქნებოდა დადგენილება მიეღოთ გაზაფხულზე.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ ყურადღება გაამახვილა 
სანიტარულული ნორმების დაცვაზე.
64.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის 
გადანაწილების 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 37-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 
და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ მერია აქვს 
ვალდებულება საკრებულოს  წარმოუდგინოს ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური 
ანგარიში ნაზარდი ჯამით, რომელსაც განიხილავს საკრებულოს საფინანსო--საბიუჯეტო 
კომისია.
8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მეორე  კვარტლის 
შესრულების მიმოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მიერ ცნობად მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

საკითხი საკრებულომ მიიღო ცნობად.
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა 

და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ მერია აქვს 
ვალდებულება საკრებულოს  წარმოუდგინოს ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური 
ანგარიში ნაზარდი ჯამით, რომელსაც განიხილავს საკრებულოს საფინანსო--საბიუჯეტო 
კომისია.



65.9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის  
გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

ლავრენტი ბიგვავა
თამაზ ლომჯარია
ლავრენტი ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით

თანამომხსენებელმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ პროექტმა გაიარა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა პროცედურა, შემოწმებულია ექსპერტების 
მიერ, მზადაა დასამტკიცებლად.
66.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს 
დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის 
საჭიროების შესახებ“ -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

თამაზ ლომჯარია
ლავრენტი ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით

თანამომხსენებელმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ კანონით რეგულირდება ამ სახის 
მოსკრებელის განსაზღვრა,მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება პირველ კლასს 
დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობა გადაიყვანოს მე-2 კლასში, პროექტი 
სრულყოფილია.

საკითხების განხილვის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები:
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ საკრებულოს მაჟორიტარმა 
წევრებმა კომისიაში უნდა წრმოადგინონ  ადმინისტრაციულ ერთეულებში მომავალ 
წელში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების პირველი რიგში 
შესასრულებელი სამუშაოები.

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ ვერ მიაღწია 
მერიიდან მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მიღებას მერიის მიერ 
დაფუძნებული ა(ა).ი.პ-ების შესახებ, ხელი ეშლება უფლებამოსილების 
განხორციელებაში.

მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსმა ლ.თავაძემ უპასუხა, რომ მის სამსახურში არ არსებობს ეს 
ინფორმაცია, საკრებულოს წევრს აქვს უფლება მიიღოს საჯარო ინფორმაცია 
კანონმდებლობით დაშვებული წესით.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ მოითხოვა, 
რომ მომავალში საკრებულოს სხდომებზე მერიის ინიცირებული საკრებულოს 
დასამტკიცებელი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების პროექტები 
წარმოადგინონ არა სამსახურის უფროსებმა, არამედ შესაბამისი სფეროს 
კურატორმა მერის მოდგილეებმა.



საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა კიდევ ერთხელ დააყენა საკითხი 
აზიური ფაროსანას მიერ დაზარალებული მოსახლეობისათვის კომპენსაციის 
მიღების თაობაზე.

ელექტრონული განცხადებით შემოვიდა მოქალაქე ქ.ოზურგეთის 
ი.შემოქმედელის ქუჩიდან-იკითხა, რატომ შეჩერდა ქუჩის რეაბილიტაცია, 
განუმარტეს -წყალ-კანალიზაციის სამუშაოების გამო.
        სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


