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ოქმი N6

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2018 წელი, 4 აპრილი

ქ. ოზურგეთი

11.00 სათი -13.00 საათი
თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე, მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, 
ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, თ.გოგუაძე, 
შ.გოგიბერიძე, ბ.დოლიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ,ვასაძე, 
ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე,  ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, 
ვ.ბერიძე,  გ.მდინარაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, მ.ზოიძე, 
რ.სკამკოჩაიშვილი, ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე, გ.თოიძე,  
ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ღლონტი, 
ვლ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, 
თ.ბურჭულაძე, ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე-ი.სირაძე, 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 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  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

27.1.,,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 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა

                                                     ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35 -ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ლევან მგელაძემ გამოთქვა აზრი, 
რომ აუცილებელია  საჯარო რეესტრში ქალაქისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
არსებული სკვერების, ბულვარებისა და პარკების დარეგისტრირება.

საკრებულოს წევრ ნ.ორაგვეველიძის აზრით, ფიზიკურ პირს გაუჭირდება 
მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ამ დადგენილების შესრულება.
28.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების–ძაღლის 
და კატის ყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა

 ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35 -ხმით

საკრებულოს წევრ ლ.ნინიძის აზრით, სოფლებში გაძნელდება ამ დადგენილების 
აღსრულება.
22.3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცებისშესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე” - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35 -ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ.ზოიძემ დასვა შეკითხვა, რომ 
2017 წელში დაბადებული ბავშვები მიიღებდნენ თუ არა 1-წლამდე ბავშვებისათვის 
განკუთვნილ დახმარებას, რაზეც გაეცა პასუხი -მიიღებენ მხოლოდ 2018 წელში 
დაბადებულები.
23.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და 
აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37 -ხმით



საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა გამოთქვა აზრი, რომ ა(ა)ი.პ „მომსახურების 
ცენტრში“ შეიქმნას ცხელი ხაზი, რომლითაც მოქალაქეები აცნობებენ სამსახურს მწვანე 
ნარგავების დაზიანების შემთხვევებზე.

საკრებულოს წევრ დ.მამალაძის აზრით, დადგენილების პროექტში უნდა 
განისაზღვროს 100 და მეტი წლის ხეების მოვლა- პატრონობის საკითხიც.
24.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის 
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37 -ხმით
25.6. ,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37 -ხმით

26.7.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35 -ხმით
27.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ -ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 35 -ხმით

ამ საკითხის განხილვისას მოხსენებელმა ლ.ბიგვავამ აღნიშნა,რომ ასევე 
შემოსულია ქ.ოზურგეთის მიწათსარგებლობის გეგმის ტექნიკური დავალების პროექტიც, 
მაგრამ ფინანსების არ ქონის გამო დრობით შეჩერებულია მისი განხილვა.

საკრებულოს წევრმა შ.გოგიბერიძემ დასვა შეკითხვა -რა დაჯდება გენერალური 
გეგმის დამზადება? განუმარტეს, რომ 400 ათასი ლარი.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ 2-აპრილს მომხდარი სტიქიის 
შედეგებზე ინფორაცია გააკეთა მერის მოადგილემ-ი.სირაძემ.

საკრებულოს წევრმა ხ.ცერცვაძემ აღნიშნა საქართველოს წითელი ჯვრის 
წარმომადგენლობის ოფისის გახსნის თაობაზე, რის შემდეგაც ეს ორგანიზაციაც მიიღებს 
მონაწილეობას სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში.



საკრებულოს წევრმა ლ.სიჭინავამ გააკეთა განცხადება ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში ლიბერთი ბანკის ფილიალების გაუქმების მიზანშეუწონლობის თაობაზე.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


