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ოქმი N7

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2018 წელი, 30 აპრილი

ქ. ოზურგეთი

                    12.00 სათი 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, ლ.ბიგვავა, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: 
ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე,  დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
ბ.დოლიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე,  ნ.ორაგველიძე, 
შ.თავდიშვილი, ლ.თოიძე, 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, დ.მჟავანაძე, 
თ.ტუღუში, თ.ბურჭულაძე, ლ.სიჭინავა, ტ.მგელაძე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მერიის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, მასმედიისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 40-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას და  საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე 
საზოგადოებას გააცნო სხდომის დღის წესრიგი,რომელიც 
დაამტკიცეს 37- ხმით.
აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 



გაკეთდება განცხადებები.
დღის წესრიგი

28. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
2017 წლის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშის შესახებ

მომხსენებელი: დ.დარჩია
თანამომხსენებელი: გ.მამაკაიშვილი
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36-ხმით, წინააღმდეგი-4;
ძირითადი მოხსენებლის მიერ ანგარიშის წარმოდგენის შემდეგ გაიმართა 

მსჯელობა. საკრებულოს საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ 
გ.ჩაგანავამ განაცხადა,რომ ანგარიშები კანონის თანახმად გამოქვეყნებული იყო 
საჯაროდ, წინასწარ განხილულ იქნა საკრებულოს მუდმივმოქმედ კომისიებსა და 
ფრაქციებში, შენიშვნებით დაუბრუნდა მერიას, რომელმაც წარმოადგინა 
ძირითადად კანონშესაბამისი დოკუმენტი, რომელსაც საკრებულოს ფრაქციების 
უმრავლესობა და ყველა კომისია უჭერს მხარს.

პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრებმა განაცხადეს,  რომ 
არადამაკაყოფილებელად აფასებენ და მხარს არ უჭერენ წარმოდგენილ 
ანგარიშებს, ბიუჯეტები ხარჯვით ნაწილში არაა შესრულებული, იკვეთება 
არამიზნობრივი ხარჯებიც, აქვთ რიგი შეკითხვები; საკრებულოს წევრმა პარტია 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ დ.მჟავანაძემ- დასვა შეკითხვა ორთავე 
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის  სამუშაოების 
გეგმების შესრულების თაობაზე-მიეცა შესაბამისი განმარტება. ფრაქცია ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილის, შ.თავდიშვილის აზრით, 
კარგი იქნებოდა საკრებულოს სხდომაზე განხილვამდე ანგარიში შეესწავლა შიდა 
აუდიტის სამსახურს, მანვე წამოაყენა წინადადება სოფელ ჯუმათის წყალსადენზე 
არსებული მდგომარეობის შესწავლის მიზნით შეიქმნას საკრებულოს წევრების, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის წარმომადგენლების 
ერთობლივი კომისია.

საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 
თავმჯდომარის მოადგილემ მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ ჯუმათის 
წყალსადენის ჩაბარება მოხდა სამხარაულის  ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 
დასკვნის საფუძველზე, დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა 
გამოწვეულია სტიქიით,   რომელმაც დააზიანა სათავე ნაგებობა. აღნიშნულის 
თაობაზე შ.პ.ს ,,სატისმა“ მიმართა მუნიციპალიტეტის მერიას და უნდა 
გამოცხადდეს ტენდერი, რაც ჯერ არ განხორციელებულა. მას დაუჭირა მხარი 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ თავმჯდომარემ გ.ჩავლეშვილმაც. 
საკრებულოს წევრმა პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ ბ.ქათამაძემ 
განაცხადა, რომ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები არაა დასრულებული, 
გაწეულია არამიზნობრივი ხარჯები, განსაკუთრებით სოციალურ პროგრამებში, 
რომელიც ხელისუფლებამ გამოიყენა არჩევნებში.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დააყენა საკითხი ანასეულის 
დასახლების წყალმომარაგების მდგომარეობის შესწავლის და გაუმჯობესების 
მიზნით საკრებულოში შექმნილიყო დროებითი კომისია. 

დებატების შემდეგ, სხდომის თავმჯდომარე საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე, 
მომხრე იყო 36 დსაკრებულოს წევრი, წინააღმდეგი-4.



საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო 
სკოლასთან არსებული სამოქალაქო კლუბის წევრებმა დამსწრეთ მოახსენეს 
ფაროსანასთან ბრძოლის ინიციატივაზე და მოუწოდეს მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სკოლებს ჩართულიყვნენ ამ აქციაში. ინიციატივა მოიწონეს ,როგორც 
საკრებულოს წევრებმა, ასევე სურსათის უვნებლობის სამსახურის უფროსმა 
ნ.შეწირულმაც.

საკრებულოს თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ დამსწრეთ მიაწოდა ინფორმაცია, 
რომ 14.30 წუთზე ამავე დარბაზში მოეწყობა კურორტ გომის მთის განაშენიანების 
გენერალური გეგმის განხილვა და დაინტერესებულთ მოუწოდა დასწრებოდნენ.
                          საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


