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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2018 წელი, 11 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

            12.00 სათი -13.30 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: გ.ღურჯუმელიძე-საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე, მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ე.გორდელაძე,  ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა,  
გ.კილაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
ბ.დოლიძე, შ.გოგიბერიძე,  გ.ჩავლეშვილი, ლ.მგელაძე, 
გ.თოიძე;  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი, ხ.ცერცვაძე, ნ.ორაგველიძე,  
შ.თავდიშვილი, თ.გოგუაძე,  ვ.ბერიძე, ბ.ქათამაძე,   
პ.კიღურაძე, ვ.ნიჟარაძე,  ბ.თოიძე, ჯ.თავართქილაძე, 
ლ.კილაძე, ვლ.ღლონტი, თ.ბურჭულაძე,  
ვლ.ჩავლეშვილი, ლ.სიჭინავა, 
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-ი.სირაძე.

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 28-მ, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას, შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და 
დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 



რომელიც დაამტკიცეს 28- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

დღის წესრიგი

89. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი მამაკაიშვილი

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით

საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავების 
პროცედურებზე მოკლე ინფორმაცია მიაწოდა საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ-გ.ღურჯუმელიძემ-აღნიშნა, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად, 
მუნიციპალიტეტის მერიამ მიმდინარე წლის  15 ნოემბერს საკრებულოს 
წარუდგინა ბიუჯეტის პროექტი, საკრებულოს მუდმივმოქმედმა კომისიებმა და 
ფრაქციებმა განიხილეს იგი და 25 ნოემბერს შენიშვნებით დაუბრუნეს 
მუნიციპალიტეტის მერიას. მოკლედ ისაუბრა ამ შენიშვნებზე-საკრებულოს 
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,  ჯანმრთელობისა 
და სოციალურ საკითხთა კომისიამ-ლ.საჯაია-მუნიციპალიტეტის საბავშვო 
ბაღების თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა, ადმინისტრაციულ შენობაში შ,შ.მ 
პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიამ-ლ.ბიგვავა-პროგრამულ 
ბიუჯეტირებასთან დაკაშირებით ინდიკატორების განსაზღვრა, 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით 
დაკონკრეტება, კომუნალური ტრანსპორტის და რიგი აუცილებელი 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსების გათვალისწინება.

 ფრაქცია „ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველო“-ტ.აროშიძე-
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების 
დაპროექტება-ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, სანაგვე ურნების შეძენა.

ფრაქცია „ქართული ოცნება- მწვანეები“-გ.ჩავლეშვილი-მწვანე სივრცეებისა 
და დასასვენებელი პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და შეჭირვებულთა 
ინტერესებისათვის“-შ.გოგიბერიძე-საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა 
ხელფასების ზრდა, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის მიზანმიმართულად 
განხორციელება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიას ძირითადად შენიშვნები ჰქონდა პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან და 



ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან დაკავშირებით.
ამ შენიშვნების გათვალისწინებასა და კორექტირებულ ბიუჯეტის 

პროექტზე ვრცლად ისაუბრა თანამომხსენებელმა გ.მამაკაიშვილმა -აღნიშნა, რომ 
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით დაკონკრეტდა 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ნაპირსამაგრი და გასწორხაზოვნების 
სამუშაოები ჩატარდება მდინარეებზე ნატანები, ბჟუჟი და ბახვისწყალი, 
დაგეგმილია ბაღებში 7-ახალი ჯგუფის გახსნა და ერთი ახალი ბაღის მშენებლობა, 
შ.შ.მ პირებისათვის ადმინისტრაციულ შენობაში მოეწყობა ლიფტი, შეისყიდიან 
მათთვის პამპერსებს, მუნიციპალურ ტრანსპორტს დაემატება 2 ახალი ავტობუსი, 
არსებული ტრანსპორტი შეკეთდება და სხვა.

ამის შემდეგ მომხსენებელს დაუსვეს შეკითხვები: საკრებულოს წევრმა 
ნ.ორაგველიძემ-გათვალისწინებულია თუ არა მათი ფრაქციის შენიშვნა ჩაის 
კულტურის  კერძოდ, სათესლე პლანტაციის რეაბილიტაციისა და ანასეულის 
ცენტრალური და ჩაის ფაბრიკასთან მისასვლელი გზის მოწყობის თაობაზე- 
განუმარტეს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით შეუძლებელია ჩაის სათესლე 
პლანტაციის რეაბილიტაციის დაფინანსება, რაც შეეხება გზების მოწყობას 
მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები.

სკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ გამოთქვა აზრი, რომ ჩაის რეაბილიტაციის 
პროგრამა უნდა დააფინანსოს მთავრობამ.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე ლ.საჯაია 
დაინტერესდა, გათვალისწინებულია თუ არა „პასკის ფესტივალის“ დაფინანსება, 
რაზეც დადებითი პასუხი მიიღო.

საკრებულოს წევრმა-მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა შეკითხვა-
გათვალისწინებულია თუ არა „მეწარმე ქალთა“ ხელშეწყობა და სოფელ დვაბზუში 
სამუელ ჩხიკვიშვილის სახლ-მუზეუმის მოწყობა.

საკრებულოს წევრმა ხ.ცერცვაძემ დასვა შეკითხვა „მცირე საოჯახო სახლი“-
ს დახმარებაზე, მომხსენებელმა ამ შეკითხვებზე გასცა შესაბამისი პასუხი.

საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ დასვა შეკითხვა გათვალისწინებულია თუ 
არა ონკოდაავდებულებზე გამოყოფილი თანხების ზრდა, მერის მოადგილემ 
ი.სირაძემ 

უპასუხა, რომ თანხა იზრდება 60 ათასი ლარით და იქნება 140 ათასი ლარი. 
ბ.ქათამაძე ასევე დაინტერესდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 
ხელისუფლებისათვის გამოყოფილი თანხებით განუმარტეს- რომ იგი შეადგენს 
ბიუჯეტის 21%.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ 
აღნიშნა, რომ მართალია შენიშვნების ძირითადი ნაწილი მერიას 
გათვალისწინებული აქვს, მაგრამ არის ისეთიც, რომელიც ნაწილობრივ ან 
საერთოდ არაა მოხსენებული, ამიტომ მერიამ კორექტირებულ პროექტს თან უნდა 
დაურთოს ამ შენიშვნების გათვალისწინება-არგათვალისწინებაზე დასკვნა 
რეესტრის სახით.

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა გამოთქვა აზრი ადმინისტრაციულ 
შენობაში ბავშვთა ოთახის მოწყობის თაობაზე.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ-გ.ჩაგანავამ 
საკრებულოს შესთავაზა წინადადება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების 
დღედ განსაზღვრულიყო 26 დეკემბერი, მანამდე კი პროექტი დაეყენებინათ 



საჯარო ადმინისტრაციულ წრმოებაზე, რასაც საკრებულო დაეთანხმა.

        სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დარჩია დავით

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


