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ოქმი #16
    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

         ბიუროს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 24 ივნისი
 ქ. ოზურგეთი

                11.00 – საათი

                  თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-  საკრებულოს თავმჯდომარე
             ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია, ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  
ბ.დოლიძე, ლ.მგელაძე, ტ.აროშიძე, შ.გოგიბერიძე, გ.თოიძე, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე.

მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი 
მუშაკები.
 

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 
დამსწრეთ, მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას ესწრება 13, 
სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო დღის წესრიგი, რომლიც 
დაამტკიცეს ერთხმად.

     
                                                            დღის წესრიგი

1. ,,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



ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
ნაკვეთის გამოყოფის საკითხის გადასაწყვეტად მოთხოვნილი იყო შენობის 
ესკიზი, კომისიამ მოამზადა დასკვნა და მუნიციპალიტეტის მერიას სთავაზობს 
წინადადებას საკრებულოს სხდომამდე განიხილოს ალტერნატიული მიწის 
ნაკვეთები, რომლებიც განთავსებულია ა.ი.პ სპორტის განვითარების ცენტრის 
მიმდებარედ, ან სხვა შესაფერის ადგილზე .საკითხი არ იქნას შეტანილი 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში და გაგრძელდეს კონსულტაციები 
მერიასთან.

ბიუროს წევრმა ლ.მგელაძემ განაცხადა, რომ გამწვანების ადგილებში 
მშენებლობების წარმოება არაა გამართლებული.  

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
 თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                          ალეკო მამეშვილი
                                           გოჩა კილაძე
3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

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

4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე 
რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და 
გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი 

  ალეკო მამეშვილი
5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე
ამ საკითხზე ბიუროს წევრებმა გადაწყვიტეს შეტანილ იქნას საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგში და  დარგობრივმა კომისიამ (გ. კილაძე) დააზუსტოს 
ზოგიერთი მიწის ნაკვეთის მონაცემები.

6. 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 მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: თამაზ ლომჯარია

    ლავრენტი ბიგვავა
7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის 
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ასაშენებელი "საგანგებო სიტუაციების 
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი"-ს (სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების ბრიგადების განთავსების შესახებ) პროექტის მოწონების 
თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გ.ღურჯუმელიძის 

წინადადებით,  აუცილებლობიდან გამომდინარე, გადაწყდა საკითხი განხილულ 
და დამტკიცებულ იქნას მიმდინარე წლის 25 ივნისს 11.00 საათზე მოწვეულ 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.

8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 აპრილის N11 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ირაკლი სირაძე
ამ საკითხზე ბიუროს წევრებმა გადაწყვიტეს შეტანილ იქნას საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგში და განსახილველად დაეწეროს დარგობრივ კომისიას(ლ. 
საჯაია).

           გადაწყვიტეს:
1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული N,2,3,4,5,6,8  საკითხი-ბიუროს 

სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების 
გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის 
დღის წესრიგში განხილვისა და დამტკიცების მიზნით. 

2. N1 საკითხი არ იქნას შეტანილი საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში, კონსულტაციები გაგრძელდეს მერიასთან.

3. N5 და 8 საკითხები დაეწეროთ განსახილველად შესაბამის დარგობრივ 
კომისიებს( გ.კილაძე და ლ.საჯაია).

4. აუცილებლობიდან გამომდინარე N7 საკითხის განსახილველად და 
დასამტკიცებლად მოწვეულ იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 25 
ივნისს დღის 11.00 საათზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო




