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ოქმი #27
    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

         ბიუროს მორიგი სხდომის

                       
                                                                                         
                                                                                                                          ქ.ოზურგეთი

2019 წელი, 25 ოქტომბერი
11.00 საათი

            თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია, საკრებულოს თავმჯდომარე.
            ესწრებოდნენ: საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გ.ღურჯუმელიძე. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: ტ. აროშიძე, გ. 
კილაძე, დ. ჭაკნელიძე, ლ. მგელაძე, შ. გოგიბერიძე, გ. ჩავლეშვილი, 
გ. ჩაგანავა, ლ. ბიგვავა, ლ. საჯაია, გ. თოიძე.

                                    მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის განყოფილების 
უფროსი: მ.გორგოშიძე. 

                                      საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი პირები.
                                      პრესისა და მედიის წარმომადგენლები.
 

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, 
მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, სხდომას ესწრება ბიუროს 12 წევრი, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. სხდომის თავმჯდომარის  წინადადებით და 
ბიუროს გადაწყვეტილებით, დღის წესრიგს  განსახილველად დაემატა სამი საკითხი.  

     
                                                          დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი 
ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 
მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ - 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

               მომხსენებელი: დავით დარჩია 
               თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა
                                                          ლელა საჯაია

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე. 

            მომხსენებელი: დავით დარჩია 
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე 
                                                    მალხაზ გორგოშიძე
                                                    გოჩა კილაძე 
    აღნიშნული საკითხი, რომელიც ეხება ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე 3678კვ.მ ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ 
26.16.25.416) უსასყიდლო, უზურფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
იურიდიული პირის არსებობის ვადით, სარგებლობაში, სსიპ-საქართველოს 
საპატრიარქოსათვის  გადასაცემად მერისთვის თანხმობის მიცემას, მიწის ნაკვეთის 
დათვალიერებით, ადგილზე გასვლით, შესწავლილ იქნა აგრარულ საკითხთა, ქონების 
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიასთან არსებული ქონების 
მართვის სამუშაო ჯგუფის და  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
სააგენტოს წარმომადგენელ დავით ხურციძესთან ერთად. სამუშაო ჯგუფის მიერ 
მომზადებული იქნება დასკვნა, რომელიც  წარედგინება საკრებულოს მორიგ სხდომას.

           3 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის 
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო 
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე. 

           მომხსენებელი: დავით დარჩია 
           თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 

  4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ინფორმაციის 
სახით წარდგენისა და ცნობად მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ზაზა შოშიტაიშვილი



       საკრებულოს აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, ზ.შოშიტაიშვილმა 
ბიუროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია საკრებულოს წევრების მიერ 2019 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ“ ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის ჩაბარების თაობაზე. აღნიშნა, რომ 
დღეისათვის ჩატარებული არის 22 შეხვედრა, ანგარიშების ჩაბარების პროცესი 
მიმდინარეობს ინოვაციური მექანიზმების გამოყენებით.
      ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე,  

                        გადაწყვიტეს:

 1. დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1 საკითხი, შეტანილ იქნას საკრებულოს 
მორიგი სხდომის დღის წესრიგში განხილვა-დამტკიცების მიზნით. 

  2. N2 საკითხი, შესაბამის დარგობრივ კომისიასთან არსებული სამუშაო ჯგუფის  მიერ 
დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის 
წესრიგში განხილვა-დამტკიცების მიზნით.  

  3. N3 საკითხზე, რომლის ინიციატორიც არის ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო, მომხსენებლის, გ.ღურჯუმელიძის წინადადებით და 
ბიუროს წევრების გადაწყვეტილებით, შესასწავლად დაეწეროს საკრებულოს ყველა 
კომისიას შენიშვნებისა და რეკომენდაციების წარმოდგენისთვის. საკითხი შეტანილ 
იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების მიზნით. დადგენილების მიღების სავარაუდო თარიღად 
განისაზღვრა მიმდინარე წლის 4 დეკემბერი. ასევე, დადგენილების პროექტი,  
განსახილველად და დასკვნის წარმოსადგენად გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის 
მერიას. 

     4.N4 საკითხი შეტანილ იქნას საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში 
ინფორმაციის სახით წარდგენისა და ცნობად მიღების თაობაზე.

დღის წესრიგში დამატებით განხილული საკითხების შესახებ: 

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის 
გეგმის დამტკიცების შესახებ- განსახილველად დაეწეროს შესაბამის დარგობრივ 
კომისიას და კომისიის მიერ დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში, შეტანილ იქნას 
მომდევნო ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში. 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 2051 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს.კ 26.01.73.186) მასზედ განთავსებული 
წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და ჭაბურღილის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,სატისი“-სათვის (ს.ნ 347066201) 
უსასყიდლო უზურფრუქტით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იურიდიული პირის 
არსებობის ვადით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისათვის მერისთვის თანხმობის 



მიცემის შესახებ. აღნიშნული საკითხი დაეწეროს შესაბამის დარგობრივ კომისიას და 
კომისიის მიერ დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ შეტანილ იქნას ბიუროს მომდევნოს 
სხდომის დღის წესრიგში.

3.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ 
დებულების დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 
წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ-შეტანილ იქნას 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში განსახილველად და დასამტკიცებლად.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


