
N 455 07/12/2018

ოქმი N18

        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 5 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

                11.00 სათი -13.0 
საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: 
ე.გორდელაძე,  ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა,  გ.კილაძე; 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, ბ.დოლიძე, 
დ.ჭაკნელიძე, ლ.მგელაძე, გ.ჩავლეშვილი, გ.თოიძე, 
დ.მჟავანაძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი, ხ.ცერცვაძე,  ვ.ჩიგოგიძე,  ნ.ორაგველიძე, 
დ.მამალაძე, შ.თავდიშვილი,   ვ.ბერიძე,  ლ.ნინიძე, 
პ.კიღურაძე,  მ.ზოიძე,  ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე, ბ.თოიძე, 
ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, 
ვლ.ღლონტი,  ვლ.ჩავლეშვილი, ლ.სიჭინავა, თ.გოგუაძე.
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 საკრებულოს-46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 33-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას, შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრე საზოგადოებას მიმართა წინადადებით 
მოესმინათ საკრებულოსთან არსებული გენდერული 
საბჭოს თავმჯდომარის ლ.საჯაიას განცხადება-ქალთა 
მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 11-დღიანი კამპანიის 



დაწყების თაობაზე, რომელსაც მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოც უერთდება, გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 32- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

დღის წესრიგი

82.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
83.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) 
შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
84.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე.

 მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
59.4. „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
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი



გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ გამოთქვა აზრი მუნიციპალიტეტის 
ვებგვერდისათვის სპეციალური ხმოვანი პროგრამის შეძენის აუცილებლობაზე, 
რომლითაც ისარგებლებენ უსინათლოები.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ -დასვა შეკითხვა -რატომ მცირდება 
ტომოგრაფიული კვლევის ხარჯები?-განუმარტეს, რომ არც ერთი განცხადება 
კვლევაზე არ დარჩება დაუფინანსებელი.
85.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
86.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეიშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
87.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
88.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
4 დეკემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე



განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 33-ხმით
9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ანგარიში 2018 წელში 
გაწეული მუშაობის შესახებ.
              მომხსენებელი: დ. დარჩია
             თანამომხსენებელი: ნ.თავდუმაძე
საკრებულოს აპარატის უფროსის ნ.თავდუმაძის ანგარიში 2018 წელში 
საკრებულოს აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე საკრებულომ მიიღო 
ცნობად.

        სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დარჩია დავით

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


