
N 420 08/11/2018

ოქმი N17

           ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის
                                 

   2018 წელი, 7 ნოემბერი
                     ქ. ოზურგეთი
       11.00 სათი -13.30 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

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

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 
36-მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, 
შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას 
მიმართა წინადადებით წუთიერი დუმილით პატივი ეცათ 
საკრებულოს გარდაცვლილი წევრის ლ. თოიძის 



ხსოვნისათვის, გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 36- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

საკითხების განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს 
სამანდატო,  საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ ე.გორდელაძემ, 
საკრებულოს მიაწოდა ინფორმაცია მიმდინარე წლის  27 
ოქტომბერს გარდაცვლილი საკრებულოს წევრ 
ლ.თოიძისათვის, გარდაცვალების მომდევნო დღიდან, 
საკრებულოს წევრის  უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის, ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები“-ს 
თავმჯდომარეობიდან ხათუნა ცერცვაძის გადარჩევის, 
მისი ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის და 
თავმჯდომარის მოადგილის გენო ჩავლეშვილის ფრაქციის 
თავმჯდომარედ არჩევის, ფრაქცია „ქართული ოცნება-
კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარეობიდან ალექსანდრე 
ღლონტის გადარჩევის, თავმჯდომარედ დავით 
ჭაკნელიძის არჩევის თაობაზე, რომლებიც მიღებულ იქნა 
ცნობად.

                                                                                 
                                                          
                                                               დღის წესრიგი

72.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ოსიკო თოთიბაძე  

ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარემ, ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა და 
მხარს უჭერს პროექტს, შენიშვნები გათვალისწინებულია.

საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ 
ლ.საჯაიამ განაცხადა, რომ გევდერული საბჭო აკეთებს ამ გეგმის ანალიზს და 
იქნება შენიშვნები.

საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ მუნიციპალიტეტის მერის 
მოადგილემ ო.თოთიბაძემ დააყენა წინადადება შ.პ.ს. „ტექნოსერვისი“-ს ბალანსზე 
არსებული ტექნიკის ნაწილის ა(ა).ი.პ-„მომსახურების ცენტრი“-სათვის გადაცემის 
მიზანშეწონილობის თაობაზე.



73.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

  საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისია მხარს უჭერს 
პროექტს, საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის პროექტიდან ამოღებულ იქნა: 1. 
გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე (არასასოფლო მიწა, შენობა,  
საკადასტრო კოდით: 26. 06. 25. 217  01.500 და 01.501, მიწის ფართობი 1037კვ/მ. ).

55.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების 
შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

მარინა ჯაფარიძე
ეროდი გორდელაძე

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 29-ხმით, 7 წინააღმდეგი
მომხსენებელმა მ.ჯაფარიძემ ისაუბრა პროექტში შეტანილ ცვლილებებზე. 

საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
საკითხების  კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ 
გაუფრთხილებლობით ჩადენილ დანაშაულზე არ უნდა ხდებოდეს ჯილდოსა და 
წოდების ჩამორთმევა, მას მხარი დაუჭირა საკრებულოს განათლების, 
კულტურის,სპორტის,ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 
საკითხთა თავმჯდომარემ ლ.საჯაიამც, საკრებულომ არ გაითვალისწინა მათი 
მოსაზრება.

საკრებულოს წევრმა ვ.ჩიგოგიძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ 
მოუგვარებელია გამოჩენილ გარდაცვლილ ადამიანთა ფირნიშების მოწყობის 
საკითხი, ხოლო საკრებულოს წევრმა ლ.ნინიძემ დააყენა საკითხი ანსამბლ 
„შვიდკაცა“-სათვის ცნობილი ლოტბარის მიხეილ შავიშვილის სახელის მინიჭების 
თაობაზე.
56.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით



57.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების 
საფასურის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2018 წლის 1 აგვისტოს N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

74.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში  მდებარე ქუჩის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

75.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩის  ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის  მინიჭების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

76.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩისათვის  ,,შავი ზღვის“  ქუჩის სახელის  მინიჭების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

 საკითხის განხილვის  დასრულების შემდეგ მომხსენებელმა ლ.ბიგვავამ 
საკრებულოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია ქუჩებისათვის სახელდების 
მინიჭებისას დასაშვებ მოსალოდნელ შეცდომებზე.
9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის 
შესრულების მიმოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე. 

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

საკითხის განხილვისას,  საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა 
მომხსენებელს გ.მამაკაიშვილს დაუსვა შეკითხვა, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 
მერიის რიგ თანამშრომლებზე გაცემული დანამატების თაობაზე. მიიღო 
განმარტება, რომ ივნის -აგვისტოს თვეში მერიის 10 თანამშრომელზე გაცემულია 
დანამატი 9270 ლარის ოდენობით, თანამდებობები და პიროვნებები მოთხოვნის 
მიუხედავად არ დაუსახელებია.



საკრებულოს წევრი ნ.ორაგველიძე დაინტერესდა გაგრძელდებოდა თუ არა 
სოციალური დახმარებების გაცემა, რაზედაც მიიღო დადებითი პასუხი. 
საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა გამოთქვა აზრი, გაეზარდათ ონკოლოგიური 
ავადმყოფების დახმარებები.

სხდომაზე გაზეთ „გურია ნიუსი“-ს ჟურნალისტმა ნ.გოგელიამ განაცხადა, 
რომ მერიისაგან ვერ მიიღო მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია და მიმართა 
სასამართლოს.
 საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
მერიაში გადაგზავნილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
განსახორციელებელი ინფრსტრუქტურული სამუშაოების ნუსხა, რომელიც უნდა 
გაითვალისწინონ მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში.

ეს საკითხი საკრებულომ მიიღო ცნობად.
77.10. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების 
მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური 
ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

     ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

78.11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი’’-ს დაფუძნებისათვის 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე  

   ლავრენტი ბიგვავა
   განკარგულება თან ერთვის
   მიღებულ იქნა 36 ხმით
   საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა შეკითხვა -რამდენი ადამიანი 
დასაქმდება ორგანიზაციაში, მიიღო პასუხი, რომ ადმინისტრაცია განისაზრვრება 
5-მუშაკით და ისინი განსაზღვრავენ საჭირო თანამშრომელთა რაოდენობას. მას 
ბიუჯეტი არ დააფინანსებს.
    საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიალური დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისია მხარს უჭერს ორგანიზაციის დაარსებას.
79.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე



ალეკო მამეშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

  საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 
კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისია მხარს უჭერს 
აღნიშნულ პროექტს.
80.13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 

მალხაზ გორგოშიძე
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

81.14. ,,სსიპ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლისთვის 
წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელის მინიჭების შესახებ“ - სსიპ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს მიერ 
წარმოდგენილი ინიციატივის განხილვის თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

58.15. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს – საზოგადოებრივი 
დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

 საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ ფრაქცია „ოზურგეთის 
მომავლისათვის“-თავმჯდომარემ ლევან მგელაძემ გააკეთა განცხადება, რომ 
სახელმწიფო აუდიტის მიერ ძველი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის შესახებ 
შემოსული დასკვნა  გასაცნობად მიეწოდოს საკრებულოს წევრებს ინფორმაციის 
სახით.

        სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


