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ოქმი N5

         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 7 მარტი

ქ. ოზურგეთი

14.00 სათი -15.30 საათი
თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედ 
კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. ჩაგანავა, ლ. 
ბიგვავა, გ. კილაძე, ე. გორდელაძე; ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ტ. აროშიძე, ლ. მგელაძე, დ. 
ჭაკნელიძე, გ. ჩავლეშვილი, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ. ჩხიკვიშვილი, ქ. ვასაძე, შ. 
თავდიშვილი,  ნ. ორაგველიძე, დ. მამალაძე, ვ. ბერიძე, გ. 
მდინარაძე,  ბ. ქათამაძე, ლ. ნინიძე, პ. კიღურაძე, გ. 
ჩავლეშვილი, მ. ზოიძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, 
ვ.ჩხაიძე, გ.თოიძე,  ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ. 
ღლონტი, ვლ. ჩავლეშვილი, ჯ. თავართქილაძე, თ. 
ბურჭულაძე, დ. მჟავანაძე,   მ. ბერიძე, ლ. სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის  მერიის პასუხისმგებელი მუშაკები.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც 
დაამტკიცეს 36- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.



   

დღის წესრიგი

12.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მდებარე N6 ქუჩისათვის  თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

13.2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  დაბა ლაითურის   ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩის  ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

14.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლიხაურის   ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩის  ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის  მინიჭების შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

15.4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების   ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩის  ,,შეკვეთილის გზატკეცილი“-ის სახელის მინიჭების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

16.5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ჯუმათის  ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩის  ,,მონასტრის ქუჩის“ - სახელის  მინიჭების შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

17.6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის  ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის  ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ 
სახელის მინიჭების თაობაზე -გარდაცვალების ვადის შეზღუდვიდან გამომდინარე, 
გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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



23.7. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

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

 24.8.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას თანამომხსენებელმა წარმოადგინა რიგი შენიშვნები, 

რომლის გათვალისწინებითაც დაამტკიცეს დადგენილება. კერძოდ: დებულების 
პირველი მუხლის პირველი პუნქტიდან ამოღებული იქნას ,,შესაბამისი ღონისძიებების 
შემუშავებისა და განხორციელების კოორდინაციის მიზნით“; მე-2 მუხლის პირველი 
პუნქტის „გ“-ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად „გ) ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების ანალიზი და 
საჭიროების შემთხვევაში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად 
წინადადებების შემუშავება“; „დ“ქვეპუნქტი- „დ)საჭიროების შემთხვევაში გენდერული 
უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად წინადადებების შემუშავება და 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსათვის წარდგენა“; „ვ“ 
ქვეპუნქტი „ვ) საკანონმდებლო აქტების პროექტებისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ორგანოების სამართლებრივი აქტების პროექტების შეფასება გენდერული თანასწორობის  
თვალსაზრისით, საჭიროების შემთხვევაში წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი 
ორგანოებისათვის წარდგენა“
25.9.,,ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  მდებარე 
გეოგრაფიული ობიექტების  სახელდების  წესის  დამტკიცების შესახებ“ - ქალაქ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 აგვისტოს N37 
დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

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

26.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გ.კილაძე  
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით                              

11. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის მიერ 2017წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენა.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:გიორგი ჩაგანავა
                                       დავით გორდელაძე

       ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრი შ.თავდიშვილი დაინტერესდა 
შესყიდული ამწე-კალათიანი ავტომობილებით, საკრებულოს წევრმა, მ.ჩხიკვიშვილმა 



განმარტა, რომ 57 ათას ლარიან შესყიდვაზე, მანქანის სატენდერო მოთხოვნებთან 
შეუსაბამობის გამო, თანხა არა არის გადარიცხული, რის გამოც შეწყვეტილ იქნა 
ხელშეკრულება.  
        საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ სოფელ ლიხაურის სარწყავი 
სისტემა არ ფუნქციონირებს განხორციელებული სამუშაოების მიუხედავად. მას მხარი 
დაუჭირა საკრებულოს წევრმა დ.მჟავანაძემაც. ფაქტს მიეცა შესაბამისი განმარტება.

საკრებულომ ცნობად მიიღო ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2017წელს განხორციელებული 
შესყიდვების ანგარიში.
18.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ 
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის 
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა
                                       ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დააყენა საკითხი 

ანასეულის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგაობის პირუტყვების თარეშისაგან 
დაცვის თაობაზე, ამასთან აღნიშნა, რომ დადგენილების პროექტში უნდა დაემატოს 
„ქალაქის ქუჩებში“.
19.13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების – ძაღლის 
და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა
                                      ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით

20.14. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიცირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით 
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ. 

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

21.15.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა   
ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით
საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრმა დ.მამალაძემ 



გააკეთა განცხადება, რომ საკრებულოს სხდომების ჩანიშვნისას კარგი იქნება თუ 
გაითვალისწინებენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა ღონისძიებებს.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


