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ოქმი N8

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის
      

 2018 წელი, 2 მაისი
               ქ. ოზურგეთი

                     11.00 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, შ.გოგიბერიძე, ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ბ.დოლიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, 
ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, შ.თავდიშვილი, 
ვ.ბერიძე,  გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე,  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, მ.ბერიძე.

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, დღის წესრიგის გაცნობამდე 
საკრებულოს წევრებს სთხოვა გაცნობოდნენ ანკეტა-
მემორენდუმს და უზრუნველეყოთ მისი სათანადოდ 
შევსებული საკრებულოს აპარატში წარმოდგენა.   
საკრებულოს წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 40- ხმით.



აღნიშნა, რომ როგორც წესი, დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ 
გაკეთდება განცხადებები.

დღის წესრიგი

29.1.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის  №1  
დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით
30.2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე

დადგენილება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ  სთხოვა მომხსენებელს განემარტა წესის მე-12 -ე მუხლი.

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ დასვა 
შეკითხვა-წესის თანახმად მიიღებს თუ არა დახმარებას სტიქიისაგან დაზიანებული 
სახლის მესაკუთრე, რომელიც არ ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში?  მიეცა განმარტება, რომ 
დახმარება გაეწევა იმ მესაკუთრეს, რომელიც ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში და სხვა 
საცხოვრებელი არ ააქვს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ დასვა შეკითხვა-
საცხოვრებლის იდენტურად დაზიანების შემთხვევაში რა კრიტერიუმით მოხდება 
ბენეფიციარის შერჩევა? მიეცა განმარტება, რომ უპირატესობა მიეცემა მრავალშვილიან, 
განვითარების პერსპექტივის მქონე ოჯახებს. მანვე წინადადებით მიმართა მერიას 
შეესწავლა და ამ პროცესში გამოეყენებინათ სოფელ მერიაში და ქ.ოზურგეთში არსებული 
სოციალური სახლების შესაძლებლობები.

საკრებულოს წევრი შ.თავდიშვილი დაინტერესდა-მაღალი ქულის მქონე სტიქიის 
შედეგად დაზიანებული ოჯახები მიიღებენ თუ არა დახმარებას? მიეცა განმარტება, რომ 
ასეთი გამონაკლისები დაშვებული იქნება.
31.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის 
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი

დადგენილება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

დადგენილება მიღებული იქნა იმ მოტივით, რომ გასწორებული იქნება პროექტში 
დაშვებული ტექნიკური შეცდომა კოეფიციენტის განსაზღვრის თაობაზე(1,1).
32.4. ,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 



სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

დადგენილება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

33.5.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N26 დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობიდან“ ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ კურორტ ურეკში არასასოფლო-სამეურნეო 
მიწები იყიდება კანონდარღვევით, სხვისდება ტროტუარები, მწვანე ზოლი და ა.შ.,რაც 
ხელს უშლის კურორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ამ განცხადებას მოჰყვა 
კამათი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განუმარტა 
განმცხადებელს, რომ  მის მიერ გაკეთებული განცხადება არ ეხება განსახილველ პროექტს.

დადგენილება დამტკიცდა 37 ხმით, საკრებულოს სამმა წევრმა პარტია“ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობიდან“ არ მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა.
34.6.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და 
აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

დადგენილება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

ამ საკითხის განხილვის დროს საკრებულოს წევრმა შ.თავდიშვილმა განაცხადა, 
რომ აუცილებელია მწვანე ნარგავების აღრიცხვა და კონტროლის დაწესება.

საკრებულოს წევრი ბ.ქათამაძე დაინტერესდა -როგორ მოხდება ხის ასაკის 
დადგენა? განუმარტეს, რომ სპეციალისტების მეშვეობით.
29.7.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის27 ნოემბრის  
№1დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” -ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია

თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

30.8. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს ორგანიზაციულ სტრუქტურაში 
ცვლილებების განხორციელებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს დაფუძნებისათვის 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

31.9.”ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ” - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

32.10. ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული 
თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

საკითხის განხილვისას საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარემ 
ლ.ბიგვავამ განაცხადა,რომ პროექტზე იმსჯელეს კომისიაში, შენიშვნებით გადაუგზავნეს 
მერიას, რომელიც გათვალისწინებული იქნება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას.
33.11. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
18 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ 
მერიაში თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრაში არსებული ხარვეზების თაობაზე 
შემოსულია განცხადებები,  მაშინ, როცა გასული წლის დეკემბრის  თვეში, 
მუნიციპალიტეტის მერიაში  შენიშვნაა მოსული საჯარო სამსახურის ბიუროსაგან, რატომ 
არ მოხდა რეაგირება დროულად ? ეს საკითხი უნდა იქნას შესწავლილი და დადგეს 
შესაბამისი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი.
34.12.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 
აპრილის N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 40-ხმით



საკითხების განხილვის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები:
მ.ჩხიკვიშვილი-განაცხადა საკუთარ ინიციატივაზე-საკრებულოს წევრის ეთიკის 
კოდექსზე- და მოუწოდა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს მიაწოდონ წინადადებები და მოსაზრებები.
ტ.აროშიძე-მიმართა მაჟორიტარ საკრებულოს წევრებს დასწრებოდნენ მერიის 
ხელმძღვანელებთან შეხვედრას, რომელზეც საუბარი იქნება სოციალურად შეჭივრებულ 
ოჯახებზე საამშენებლო მასალებით დახმარებაზე
ლ.ბიგვავა-განაცხადა, რომ წინა საკრებულოს სხდომაზე პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობიდან „ საკრებულოს წევრებმა წამოაყენეს სერიოზული ბრალდება სოფელ 
ჯუმათის წყალსადენის მშენებლობისას 500 ათასი ლარის უკანონოდ მითვისებაზე, 
გამომდინარე აქედან,  საკრებულოს წევრებმა და საზოგადოებამ უნდა მიიღოს სწორი 
ინფორმაცია უშუალოდ სპეციალისტისაგან, კერძოდ შ.პ.ს -„სატისის“ დირექტორ დავით 
ცერცვაძისაგან, რომლის მოსმენის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე გადაწყვეტს შეიქმნას 
საკითხის შესასწავლად კომისია თუ არა.

დ.ცერცვაძემ აღნიშნა, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ 
ჩატარებულია როგორც პროექტის, ასევე შესრულებული სამუშაოების ესპერტიზა. 
ილაპარაკა წყალსადენზე ამჟამად არსებულ მდგომარეობაზე-გვალვების გამო წყლის 
დებეტი შემცირებულია, მოსახლეობასთან შეთანხმებით უნდა დაწესდეს წყლის 
მიწოდების გრაფიკი, რამდენიმე უბანს წყალი შეფერხებებით მიეწოდება, ერთ უბანში 
პრობლემა აღმოიფხვრა, არ არის სწორი, რომ უხარისხო მილებია ჩადებული, სათავე-
ნაგებობა დაზიანებული იქნა სტიქიის შედეგად, არსებობს პროექტი, საჭიროა 
გამოყოფილი თანხის დროულად გადმორიცხვა რეაბილიტაციისათვის. ოპონენტები არ 
დააკმაყოფილა ამ ინფორმაციამ, მათი აზრით ინფორმააცია უნდა გაეკეთებინათ 
მშენებლებს. საკრებულოს წევრებმა მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს საკითხის 
კომისიურად შესწავლა.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


