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ოქმი N9

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის
2018 წ, 18 მაისი
ქ. ოზურგეთი

                       12.00საათი 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე-გ.ღურჯუმელიძე ;მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები:  გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, 
ე.გორდელაძე; ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
თ.გოგუაძე, შ.გოგიბერიძე,  ლ.მგელაძე, დ.ჭაკნელიძე, 
გ.ჩავლეშვილი, ბ.დოლიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: ქ.ვასაძე, მ.გოგოტიშვილი, 
ნ.ორაგველიძე, შ.თავდიშვილი, ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე, 
ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, 
ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე, გ.თოიძე,  ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, 
ალ.ღლონტი, ვლ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 
ჯ.თავართქილაძე, ლ.სიჭინავა, ტ.მგელაძე, მ.ბერიძე, 
ლ.თოიძე.

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 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას, დღის წესრიგის გაცნობამდე 
საკრებულოს წევრებს მოუწოდა, სხდომის 
მიმდინარეობისას, რეგლამენტით გათვალისწინებული 
პროცედურული ნორმებისა და წესრიგის დაცვისაკენ. 
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

35.1.ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა დ ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად 
გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ო.თოთიბაძე

ლ.ბიგვავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30- ხმით

მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის ო. თოთიბაძის მოხსენების შემდეგ 
გაიმართა კამათი. სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ იმსჯელა წარმოდგენილ პროექტზე და მიზანშეწონილად მიიჩნია 
ზოგიერთ შესასრულებელ სამუშაოებში მესაკუთრეთა თანამონაწილეობის 
პროცენტის გაზრდა, იმ თვალსაზრისით რომ გაიზარდოს თავად მესაკუთრეთა 
მოტივაცია და პასუხისმგებლობა.

საკრებულოს ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და  ხელმოკლეთა 
ინტერესებისთვის“ თავმჯდომარემ შ.გოგიბერიძემ საკრებულოს წევრებს მიმართა 
თხოვნით, მხარი დაეჭირათ მოსახლეობის თანამონაწილეობის პროცენტის 
შემცირებისათვის. 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ განაცხადა, 
რომ ლიფტების შეკეთების  სამუშაოების თანადაფინანსების პროცენტი 
აუცილებლად უნდა შემცირდეს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თაობაზე წესის მიღება ხალხისა და 
ადგილობრივი ხელისუფლების ურთიერთთანამშრომლობის კარგი ნიმუშია, რაც 
შეეხება აქტის მიღებას- საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება იმიტომაა 
აუცილებელი, რომ სხდომაზე მოვიდეს ყოველმხრივ შეჯერებული პროექტი. 
პროექტით წესის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ 2018 წლის ბიუჯეტზე, რაც  
შესასწორებელია.

შ.გოგიბერიძემ კიდევ ერთხელ ტრიბუნიდან გამოსვლით სთხოვა 
საკრებულოს წევრებს გაეთვალისწინებინათ  ბინის მცხოვრებთა შეჭირვებული 
მდგომარეობა და მხარი დაეჭირათ მისი წინადადებისათვის.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს დემოკრატიული 
განვითარების კავშირის“ წარმომადგენელმა ლ.ხინთიბიძემ განაცხადა, რომ 
მისასალმებელია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნა, რომელიც ყველა დიდ 
ქალაქში არსებობს, რაც შეეხება თანადაფინანსებას, მოსახლეობასა და მერიას 
შორის შეთანხმებით უნდა განისაზღვროს.

სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ წამოაყენა წინადადება განესაზღვრათ 
მოსახლეობის თამამონაწილეობის ზედა ზღვარი.

საკრებულოს სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარების და 



ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, 
დაემტკიცებინათ წარმოდგენილი პროექტი და შემდგომში, საჭიროების 
შემთხვევაში, შეეტანათ ცვლილებები.

ამ მოსაზრებების შეჯერებისა და აზრთა შეთანხმებისათვის უმრავლესობის 
ფრაქციის თავმჯდომარის ტ.აროშიძის წინადადებით გამოცხადდა 5-წუთიანი 
შესვენება.

შესვენების შემდეგ რეგისტრაცია გაიარა 31-მა საკრებულოს წევრმა.
მერის მოადგილემ ო.თოთიბაძემ საკრებულოს წევრებს კონკრეტულად 

გააცნო ყველა სახის სამუშაოებში ბინათმესაკუთრეების თანამონაწილეობის  
პროცენტები. ამის შემდეგ საკრებულოს წევრებმა-შესწორების შეტანით-(წესი 
იმოქმედებს მუნიციპალიტეტის მომდევნო წლებში მიღებულ ბიუჯეტით 
გამოყოფილ ასიგნებებზე), 30- ხმით დაამტკიცეს წარმოდგენილი დადგენილების 
პროექტი.
35.2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს  რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი 
ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე. 
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები:ო.თოთიბაძე

ლ.ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30- ხმით

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა 
შეკითხვა-ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თუ არა თანადაფინანსების თანხები? 
განუმარტეს, რომ გათვალისწინებულია.
36.3.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის 
შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 30- ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა-
აღრიცხულია თუ არა რამდენი სათამაშო ობიექტია მუნიციპალიტეტში ? 
განუმარტეს, რომ აღრიცხვას აკეთებს შემოსავლების სამსახური.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


