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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2018 წელი, 26 დეკემბერი

ქ. ოზურგეთი

12.00 სათი -16.0 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: გ.ღურჯუმელიძე-საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, 

მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ე.გორდელაძე,  
ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა,  გ.კილაძე; ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, გ.ჩავლეშვილი, ბ.დოლიძე, 
შ.გოგიბერიძე,   დ.ჭაკნელიძე, ლ.მგელაძე, დ.მჟავანაძე, 
გ.თოიძე;  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე, ხ.ცერცვაძე, ნ.ორაგველიძე,  ვ.ბერიძე, 
გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე,   პ.კიღურაძე, მ.ზოიძე,  
რ.სკამკოჩაიშვილი, ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, 
თ.ბურჭულაძე,  ლ.სიჭინავა, ტ.მგელაძე.
მუნიციპალიტეტის მერი -კ.შარაშენიძე, მერის 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-45 წევრიდან რეგისტრაცია გაიარა 35-
მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, დღის 
წესრიგის გაცნობამდე დაბადების დღე მიულოცა სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარეს ლ.ბიგვავას. ქვეყანას, 



მუნიციპალიტეტსა და დამსწრეთ მიულოცა დამდეგი შობა-
ახალი წელი. შემდეგ საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს 35- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ გაკეთდება 
განცხადებები.

დღის წესრიგი

60.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი მამაკაიშვილი

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით, წინააღმდეგი -1

საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავების 
პროცედურებზე მოკლე ინფორმაცია მიაწოდა საკრებულოს თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ, 
მადლობა გადაუხადა საკრებულოს მუდმივმომქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს გაწეული 
მუშაობისათვის.

ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისა და მიღების პროცედურული ნორმების 
დაცვაზე საკრებულოს წევრებსა და დამსწრეთ მოკლე ინფორმაცია მიაწოდა საკრებულოს 
სამანდატი, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ -
ე.გორდელაძემ. შემდეგ თანამომხსენებელმა მუნიციპალიტეტის  მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ.მამაკაიშვილმა სხდომას მუხლობრივად წარუდგინა 
ბიუჯეტის პროექტი.

სხდომის თავმჯდომარემ სიტყვა მისცა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარეს-გ.ჩაგანავას, რომელმაც განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა 
შენიშვნების შესაბამისად კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი და მხარს უჭერს მას.

შემდეგ თანამომხსენებელს დაუსვეს შეკითხვები: საკრებულოს წევრმა -
ხ.ცერცვაძემ, დღის ცენტრის დაფინანსების თაობაზე, პროექტში დაფინანსება 
გათვლილია 27 ბენეფიციარზე, რეგისტრირებულია 32. განუმარტეს, რომ დაფინანსებაში 
არ იქნება, პრობლემები. ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და შეჭივრებულთა 
ინტერესებისათვის“ თავმჯდომარემ  შ.გოგიბერიძემ დასვა შეკითხვა:  მოხდება თუ არა 
2019 წელს ომის ვეტერანებზე ერთჯერადი დახმარების 100-ლარის გაცემა? განუმარტეს, 
რომ 2018 წელშიც უნდოდათ ამ დახმარების გაცემა, მაგრამ ფინანსთა სამინისტრომ არ 
დართო ნება, წელს შეეცდებიან გასცენ. საკრებულოს წევრმა რ.სკამკოჩაიშვილმა ითხოვა 
სოფელ დვაბზუს გზის რეაბილიტაცია, მ. ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ დვაბზუს 
ადმინისტრაციული ერთეულიდან წარმოდგენილი 5 ინფრასტრუქტურული პროექტიდან 
არც ერთი არაა გათვალისწინებული, დასვა შეკითხვები: როდის შემოვა ნაშთების 
განაწილება-განხილვაზე საკრებულოში საკითხი? და მერიას მიღებული აქვს თუ არა 
გადაწყვეტილება მომავალ წელში საზაფხულო ბაღების გახსნაზე? განუმარტეს, რომ 
ნაშთების განაწილება დაიწყება იანვრის შუა რიცხვებიდან, რაც შეეხება საზაფხულო 
ბაღებს მერია ფინანსურად მზადაა-იურდიულ-სამართლებრივი მხარეა 



მოსაწესრიგებელი. საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ 
საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, ლ.საჯაიამ 
იკითხა, იგეგმება თუ არა ქ. ოზურგეთში ახალი ბაღის აგება, საბავშვო ბაღების 
აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასების ზრდა და მერიის ადამინისტრაციულ შენობაში 
ადაპტირებული გარემოს მოწყობა? განუმარტეს: ადმინისტრაციულ შენობაში მოხდება 
ადაპტირებული გარემოს სამივე სართულზე მოწყობა, ბაღებში იხსნება 7-ახალი ჯგუფი, 
რაც შეეხება ახალი ბაღის აგებას, მომავალი წლიდან მას განახორციელებს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდი.  მუნიციპალიტეტის მერმა კ. შარაშენიძემ განაცხადა, რომ 
სურსათის უვნებლობის სამსახურმა მოითხოვა საბავშვო ბაღებში სერიოზული 
სარემონტო სამუშაოების შესრულება, რაც დიდ ხარჯებს მოითხოვს მაგრამ  შეეცდებიან 
ბაღების აღმზრდელ-პედაგოგთა ხელფასების გაზრდას.

ფრაქცია „ოზურგეთის მომავლისათვის“თავმჯდომარემ ლ.მგელაძემ განაცხადა, 
რომ ნაშთებში მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული ქალაქი, რადგან ქალაქს 
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა არ ეხება. განუმარტეს, რომ მხედველობაში იქნება 
მიღებული როგორც ქალაქის ასევე კურორტ ურეკის დაფინანსების გაზრდა. საკრებულოს 
წევრმა ლ.ნინიძემ იკითხა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით დაფინაანსებული 
სამუშაოები განხორციელდება თუ არა ტენდერით? ბ.ქათამაძემ ხომ არ შემცირდება 
გამოყოფილი თანხები? მუნიციპალიტეტის მერმა კ.შარაშენიძემ განმარტა, რომ 
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს დაემატება მთავრობის მიერ 
გამოყოფილი ტანხები და სამუშაოები შესრულდება გამარტივებული ტენდერით. 
საკრებულოს წევრმა ტ. მგელაძემ განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში 
სოფელი ძიმითი არაა გათვალისწინებული, იქნებ ნაშთებში გაითვალისწინონ ორ უბანში 
გაუვალი გზის მოწესრიგება. მერმა კ.შარაშენიძემ განმარტა, რომ აუცილებად მოხდება 
პრიორიტეტულად მიჩნეული სამუშაოების დაფინანსება. საკრებულოს წევრი ბ.ქათამაძე 
დაინტერესდა იგეგმება თუ არა დაბა ნასაკირალის ავარიული  საჯარო სკოლის 
რეაბილიტაცია? მუნიციპალიტეტის მერმა კ.შარაშენიძემ უპასუხა, რომ დაგეგმილია 
ახალი სკოლის აშენება, მანამდე გაკეთდება სველი წერტილები. საკრებულოს წევრმა თ. 
ტუღუშმა დააყენა საკითხი ნატანების რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის 
მოასფალტების და გასართობ ცენტრ „ციცინათელა“დან კურორტ შეკვეთილის 
მიმართულებით 2-კილომეტრიანი გზის მოასფალტების თაობაზე,  განუმარტეს, რომ 
გზის რეაბილიტაცია მოხდება წყალ-კანალიზაციის სამუშაოების დატესტვის შემდეგ, 
ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორია მოასფალტდება მოგვიანებით. საკრებულოს წევრმა მ. 
ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ ე.წ. დვაბზუს ნასაკირალის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 
გაიწელა, უნდა დაჩქარდეს, ამასთან აუცილებელია ბაღთან მისასვლელი 2-
კილომეტრიანი გზის მოწესრიგებაც, რომელიც ნაშთებში უნდა გაითვალისწინონ. 
საკრებულოს წევრმა ნ. ორაგველიძემ განაცხადა, რომ მათი ფრაქციის შენიშვნები 
გათვალისწინებულია  გარდა ერთისა ჩაის სათესლე პლანტაციის რეაბილიტაციისა, მერმა 
კ.შარაშენიძემ უპასუხა-დაფინანსება იქნება ოღონდ უნდა გამოინახოს სამუშაოების 
უშუალოდ შემსრულებელი სათანადო დოკუმენტებითა და ბიზნესგეგმით. 

სოფელ გაღმა დვაბზუდან შემოვიდა ელექტრონული წინადადება, რომელშიც 
სოფლელთა სახელით, ქეთევან ბერუჩაშვილი ითხოვდა სოფლის ცენტრიდან დაბა 
ნასაკირალის მიმართულებით გზის რეაბილიტაციას. მერმა უპასუხა, რომ მიმდინარეობს 
ამ გზის საპროექტო სამუშაოები და მოხდება მისი რეაბილიტაცია.

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 



კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა 
კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, იგი გაცილებით უკეთესია ვიდრე 2018 წლის 
როგორც გამჭვირვალობის, ასევე შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრის მხრივაც, 
ამასთან არის ზოგიერთი შენიშვნებიც, გაზრდილია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
დაფინანსება და  39% შეადგენს, ასევე  სოციალური პაკეტიც, მისასალმებელია, რომ 
გათვალისწინებულია ეკონომიკის განვითარების დაფინანსება, ამასთან სუსტი მხარეა 
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა, არის სამუშაოების მოცულობის მიახლოებით 
განსაზღვრის შემთხვევები, რაც პროგრამული ბიუჯეტისათვის შეუსაბამოა, არის 
ჩანაწერები 14-16 კილომეტრ სასოფლო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა, 
ასეთივე მდგომარეობაა სოფლების შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების დაგეგმვისას. 
დასუფთავების მოსაკრებელი განსაზღვრულია 200 ათასი ლარით, როცა მარტო 
ქალაქიდან ამოღებულია 130 ათასი, არ არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში ა(ა). ი .პ 
„სატისის“ მიერ წრმოდგენილი შესანიშნავი პროექტი, მისასალმებელია სოფლის 
მხარდამჭერი პროგრამის აღდგენა, მაგრამ სამუშაოების ღირებულებების უფრო 
დაკონკრეტებაა აუცილებელი, იმედი გამოთქვა, რომ ეს ხარვეზები გათვალისწინებული 
იქნება 2020 წლის ბიუჯეტის შედგენისას.

ამის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ გამოაცხადა 10 წუთიანი შესვენება.
სხდომა გაგრძელდა 14.00 საათზე, შესვენების შემდეგ რეგისტრაცია გაიარა 29 
საკრებულოს წევრმა.
  საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, ლ.საჯაიამ 
წარმატებები უსურვა მუნიციპალიტეტს მომავალ საბიუჯეტო წელში, აღნიშნა, რომ 
ბიუჯეტის პროექტი პასუხობს ნორმატიული ფინანსური დოკუმენტის მოთხოვნებს და 
კომისია მხარს უჭერს მას.

აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა 
კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტი, მიაჩნია იგი სრულად აკმაყოფილებს 
პროგრამული ბიუჯეტისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს, ამასთან დასვა შეკითხვა 
საფრთხე ხომ არ ექმნება ქონების გაყიდვიდან შემოსავლების გეგმის შესრულებას?

საკრებულოს სამანდატი, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის თავმჯდომარემ, ე.გორდელაძემ განაცხადა, რომ ბიუჯეტის შემუშავებისას 
პროცედურული ნორმები დაცული იყო.

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარემ 
ტ.აროშიძემ აღნიშნა, რომ მხარს უჭერს ბიუჯეტის პროექტს, აქტიურად იყო ფრაქცია 
ჩართული მისი შემუშავების პროცესში, შენიშვნები გათვალისწინებულია, იმედი 
გამოთქვა რომ 2019 წელი წარმატებული იქნება მუნიციპალიტეტისთვის.

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ დ.მჟავანაძემ 
განაცხადა, რომ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი გაცილებით უკეთესია, უფრო 
ორიენტირებულია მოსახლეობის ინტერესებზე, მაგრამ ვერც ეს პროექტი გაექცა 
პარტიულ ინტერესებს და დიდი თანხები იხარჯება პარტიული აქტივის დასასაქმებლად, 
აქედან გამომდინარე ფრაქცია მხარს არ დაუჭერს მას.

ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და შეჭივრებულთა ინტერესებისათვის“ 
თავმჯდომარემ - შ.გოგიბერიძემ განაცხადა- კარგია, როცა მაღალია აღმასრულებელი და 
კოლეგიალური ხელისუფლების ურთიერთ თანამშრომლობის დონე, ბიუჯეტი 



ითვალისწინებს მოსახლეობის ინტერესებს,  ფრაქცია აქტიურად იყო ჩაბმული პროექტის 
საბოლოო ვარიანტის შემუშავებაში და მხარს უჭერენ მას.

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ თავმჯდომარემ ბ.დოლიძემ განაცხადა, 
რომ მათი ფრაქციაც მხარს უჭერს წარმოდგენილ ბიუჯეტს. მისი მოსაზრება გაიზიარეს 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარემ დ.ჭაკნელიძემ და 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარემ გ.ჩავლეშვილმა.

ფრაქცია „ოზურგეთის მომავლისათვის“ თავმჯდომარემ ლ.მგელაძემ განაცხადა, 
რომ შენიშვნები ბიუჯეტის პროექტის მიმართ არ  ააქვთ, და მხარს უჭერენ მას.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ  გ.ღურჯუმელიძემ დამდეგი შობა-
ახალი წელი მიულოცა ქვეყანას, მუნიციპალიტეტს, დამსწრეთ  და განაცხადა, რომ 
ბიუჯეტზე საკმაოდ ილაპარაკეს გამომსვლელებმა, მას აქვს რამდენიმე რეკომენდაციული 
ხასიათის შენიშვნები, კერძოდ, პირველ ყოვლისა პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატი 
გაცილებით უფრო ხარისხიანი უნდა იყოს, საკრებულოს შენიშვნები ნაწილობრივაა 
გათვალისწინებული, ასევე ბიუჯეტში არ ჩანს მუნიციპალიტეტის შემდგომი 
განვითარებისათვის ზრუნვა, კარგი იყო ასევე ა(ა).ი.პ „სატისის“ წარმოდგენილი პროექტი 
ასახულიყო ბიუჯეტში და ასევე,  უკეთესი იქნებოდა „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის’ 
ნაცვლად შერჩეულიყო სხვა სახელი, რადგან ასეთივეა სახელმწიფო პროგრამა და იგი  არ 
ითვალისწინებს ქალაქის დაფინანსებას, ბიუჯეტში არაა ასახული ურეკი-შეკვეთილისა 
და გომის მთის განაშენიანების გენერალური გეგმებიდან გამომდინარე სამუშაოები, 
აუცილებელია საკრებულოს სხდომათა დარბაზის თანამედროვედ აღჭურვა, 
მიუღებელია, როცა ზოგიერთმა ფრაქციამ საერთოდ არ განიხილა ბიუჯეტის პროექტი და 
არ წარმოადგინა სათანადო დასკვნა, განსაკუთრებით მიუღებელია ბიუჯეტის 
შემუშავების პროცესში მერიის სამსახურებსა და მხარჯავ დაწესებულებებს შორის 
გამოვლენილი არაკოორდინირებული საქმიანობის ფაქტი. ამ უკანასკნელ შენიშვნაზე 
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა (პ.ჭყონია) გააკეთა განმარტება, რომ ფინანსთა 
სამინისტროში შეხვედრის შემდეგ მოხდა კორექტირების შეტანა მხარჯვი 
დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტებში ზეპირი შეთანხმებით. 

ამის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია გადავიდა ბიუჯეტის მუხლობრივ 
კენჭისყრაზე, კანონმდებლობის შესაბამისად ჯერ კენჭი უყარეს შემოსავლების მუხლებს 
ცალკ-ცალკე, შემდეგ ასევე ხარჯებს, მუხლები დამტკიცდა 28-28 მომხრით, შემდეგ კენჭი  
უყარა ბიუჯეტის პროექტს მთლიანად, მიღებული იქნა 28 ხმით, 1-წინააღმდეგი.
90.2,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  2019  წელს,  საქართველოს  რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან,  განსახორციელებელი  და დ 
ასაფინანსებელი  ინფრასტრუქტურული პროექტების  მოწონების  თაობაზე“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი:  დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ოსიკო თოთიბაძე  

     ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28- ხმით, 1-წინააღმდეგი

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ .ღურჯუმელიძემ 
აღნიშნა, რომ დასაზუსტებელია ნატანები-დონაურის გზის მონაკვეთის საკითხი, რადგან 
საერთაშორისო გზის ნაწილია.



სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა პროექტი და მხარს უჭერს 
მას. 

საკრებულოს წევრმა ვ.ბერიძემ განაცხადა, რომ იგი მხარს არ დაუჭერს 
წარმოდგენილ პროექტს იმიტომ, რომ მასში არაა გათვალისწინებული დაბა ნარუჯის 
ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია. მიღებული იქნა 28 ხმით, 1-წინააღმდეგი.
91.3. ,,ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული  
სოციალური დახმარების  გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

ირაკლი სირაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 29- ხმით

საკითხის განხილვის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ  გ 
.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ წესი მოითხოვს რედაქტირებას დაშვებული ტექნიკური 
შეცდომების გამო.

თანამომხსენებელმა ი.სირაძემ ძირითადად ილაპარაკა წესში შეტანილ 
სიახლეებზე.
კამათი მოჰყვა წესის იმ მუხლს,  სადაც განსაზღვრული იყო სხვა კლინიკაში 
მკურნალობისას  თანხის გადარიცხვა. საკრებულოს წევრთა უმრავლესობის აზრით 
ბენეფიციარს არ უნდა შეეზღუდოს კლინიკის არჩევის უფლება. მოითხოვეს საკითხის 
საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენება, სხდომის თავმჯდომარის 
წინადადებით მიღების ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 9-იანვარი.
        სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


