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 ოქმი #14
       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

              ბიუროს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 31 მაისი
 ქ. ოზურგეთი

14.00 – 17.30 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია, საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,  ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  ბ.დოლიძე, 
ლ.მგელაძე, გ.ჩავლეშვილი, ტ.აროშიძე, შ.გოგიბერიძე, 
გ.თოიძე, დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  
პასუხისმგებელი მუშაკები.
მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 11, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო დღის წესრიგი, რომლიც 
დაამტკიცეს ერთხმად. 

       
                                                           დღის წესრიგი

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით 
მდინარაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების I 

კვარტლის ანგარიშის მომოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე.

 მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

პავლე ჭყონია



გიორგი ჩაგანავა
3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

(ს/კ26.26.46.142) ქალაქ ოზურგეთში ვიქტორ დოლიძის ქუჩაზე მდებარე 380 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეშვილი
გოჩა კილაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ აღნიშნა, რომ 
იურიდიული კონსულტაციის ბიუროს წარმომადგენლებთან იყო საუბარი 
ნაკვეთის ადგილმდებარეობის შეცვლაზე, საკითხი შეტანილ იქნას დღის 
წესრიგში და ნაკვეთის ადგილმდებარეობა გაირკვევა საბოლოო შეთანხმების 
შემდეგ. ბიურომ ამ წინადადებას დაუჭირა მხარი.

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე

 5.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონებების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე

6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე 
რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და 
გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

  ალეკო მამეშვილი
7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ოზურგეთის 

მომავლისათვის“ მოთხოვნით ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში 
არსებული ქვიშა-ხრეშის მოპოვებასთან დაკავშირებული პრობლემების 
შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ - განხილვისა 
და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 



თანამომხსენებელი: ლევან მგელაძე
ამ საკითხის განხილვას მოჰყვა კამათი, საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ ფრაქციის  მიერ წარმოდგენილი 
მიზნობრიობით საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ შესასრულებელი 
სამუშაო სცილდება საკრებულოს რეგლამენტის 34-ე მუხლით განსაზღვრულ 
უფლებამოსილებას, ამავე საკითხზე შემოსული იყო საკრებულოში 
ელექტრონული პეტიციები, შესაბამისმა კომისიამ და მუნიციპალიტეტის მერიამ 
იმსჯელეს მათზე, გაგზავნილი იქნა წერილები წიაღის ეროვნულ სააგენტოში და 
მიღებული იქნა შესაბამისი პასუხები, ამდენად დასახელებული ფუნქციით 
სამუშაო ჯგუფის შექმნა არამიზანშეწონილია. ამ მოსაზრებას მხარი დაუჭირა 
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.ბიგვავამ, რომელმაც განაცხადა, რომ არასწორია 
ფრაქცია ,,ოზურგეთის მომავლისათვის“ თავმჯდომარის ლ.მგელაძის აზრი- 
თითქოსდა საკრებულო მხარს არ უჭერს მოსახლეობას-სწორედ მოსახლეობის 
აზრის გათვალისწინებით, კომისიამ რამდენიმე სოფელში, მისი კომპეტენციის 
შესაბამისად, შეისწავლა ქვიშა-ხრეშის კარიერებზე არსებული მდგომარეობა და 
წერილები გაგზავნა წიაღის ეროვნულ სააგენტოში, მოთხოვნილ იქნა გეო-
საინფორმაციო პაკეტში არსებული მონაცემების ადგილზე შესწავლა 
კომპეტენტური ორგანოების მიერ. ფრაქცია „ოზურგეთელ მშრომელთა და 
ხელმოკლეთა ინტერესებისათვის“ თავმჯდომარემ -შ.გოგიბერიძემ განაცხადა, 
რომ საკითხი მართლაც გლობალურია, რთულია საკრებულომ მისი კომპეტენციის 
ფარგლებში შეძლოს მისი გადაჭრა, საჭიროა საკითხი დადგეს მთავრობის წინაშე, 
რათა შეიქმნას პრობლემის რეგულირების საკანონმდებლო ბაზა. ლ.მგელაძე 
დაჟინებით ითხოვდა ჯგუფის შექმნის საკითხის საკრებულოს სხდომაზე 
განხილვას. საბოლოოდ მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ ფრაქციის მომართვაში 
მოხსენიებული პრობლემების შესწავლის მიზნით, მოსახლეობის ფართო მასების 
ინტერესებიდან გამომდინარე, დაევალოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორ 
მუდმივმომქმედ კომისიას- სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის (ლ.ბიგვავა) და აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხების(გ.კილაძე), არა უგვიანეს ერთი თვისა 
შეისწავლონ ფრაქციის მომართვაში მოხსენებული პრობლემატური საკითხები და 
მოახსენონ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდგომი რეაგირებისათვის.

8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
             თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

                                        ალეკო მამეშვილი
9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს 

დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის 
საჭიროების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 
ოქტომბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: თამაზ ლომჯარია



მოიხსნა განხილვიდან დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 
არსაჭიროების გამო.

10. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N50 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი 
პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: თამაზ ლომჯარია
ამ საკითხზე შეთანხმდნენ შემდეგ ცვლილებებზე: 
1.ამოღებულ იქნას მე-2 მუხლის „დ“ პუნქტი.
2.მე-2 მუხლის „ე“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ე“) ხაზობრივი ნაგებობების მშენებლობისათვის მოსაკრებელის 

რაოდენობა 1(ერთ) გრძივ მეტრზე შეადგენს -1  ლარს.
3.მე-2 მუხლის „ე“ პუნქტის „ე.ა“ და „ე.ბ“ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნას.
შეტანილ იქნა დღის წესრიგში და განსახილველად დაეწერა სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიას.
11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დვაბზუს  ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩის  ,,განთიადი“-ს სახელის  მინიჭების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
12. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების  ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მდებარე ქუჩის „მიხეილ ჭანუყვაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი 
და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე
14. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის იანვარ-აპრილის თვეების 

მიხედვით ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის ნაზარდი ჯამით განხილვისა და 
შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: პავლე ჭყონია
საკითხი განსახილველად დაეწერა შესაბამის მუდმივმოქმედ კომისიებს.

        
                                                                  გადაწყვიტეს:



1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1 საკითხი-შეტანილ იქნას საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში განხილვისა და ცნობად მიღების მიზნით. 
2. N2, 3, 11, 12, 13 საკითხები- შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში განხილვისა და საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენების 
მიზნით.
3. N4, 5, 6, 8, 10 საკითხები-შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში განხილვისა და საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენების  
მიზნით.
4. N9 საკითხი მოხსნილი იქნას განხილვიდან აღნიშნულ დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის არსაჭიროების გამო. 
5. N14 საკითხი განსახილველად დაეწეროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
შესაბამის დარგობრივ მუდმივმომქმედ კომისიებს.
6. N7 საკითხზე-ფრაქციის მიერ წარმოდგენილი მიზნობრიობით საკრებულოს 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა საკრებულოს რეგლამენტის 34-ე მუხლის 
თანახმად, მიზანშეწონილად არ იქნას მიჩნეული, ფრაქციის მომართვაში 
მოხსენიებული პრობლემების შესწავლის მიზნით, მოსახლეობის ფართო მასების 
ინტერესებიდან გამომდინარე, დაევალოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორ 
მუდმივმომქმედ კომისიას- სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 
ინფრასტრუქტურის (ლ.ბიგვავა) და აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და 
ბუნებრივი რესურსების საკითხების(გ.კილაძე) არა უგვიანეს ერთი თვისა, 
შეისწავლონ ფრაქციის მომართვაში მოხსენებული პრობლემატური საკითხები და 
მოახსენონ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდგომი რეაგირებისათვის.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


