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  ოქმი #33
         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

             ბიუროს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 25 დეკემბერი
 ქ. ოზურგეთი
12.00 – 14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 
გ.ღურჯუმელიძე, ლ.საჯაია,   ლ.ბიგვავა, გ.ჩაგანავა,  
გ.კილაძე, ბ.დოლიძე, ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე,   
გ.ჩავლეშვილი, შ.გოგიბერიძე, დ.ჭაკნელიძე.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე.

    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 12, სხდომა 
უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც 
დაამტკიცეს ერთხმად.

   
                                                  დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: პავლე ჭყონია
თანამომხსენებელმა პ.ჭყონიამ მოკლედ ისაუბრა იმ სიახლეებზე, რომელიც 

შესულია ბიუჯეტის კორექტირებულ პროექტში მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 
გადაგზავნილი ერთობლივი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 



გათვალისწინების შემდეგ. ისაუბრა ძირითად პარამეტრებზე. უპასუხა დასმულ 
შეკითხვებს.

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა ლ.ხინთიბიძემ განაცხადა, რომ 
შენიშვნები გათვალიწინებულია, დარჩენილია საკითხები, განსაკუთრებით შიდა 
გზების რეაბილიტაციაზე, რაც კონკრეტულად უნდა გაიწეროს. ბიუროს წევრმა 
ლ.საჯაიამ დააყენა საკითხი დუმბაძის ქუჩის შესახვევის რეაბილიტაციის 
თაობაზე-განუმარტეს, რომ 2020 წელში მომზადდება პროექტი და 
განხორციელდება 2021 წელში. ბიუროს წევრმა ტ.აროშიძემ დააყენა საკითხი 
ბესიკის ქუჩისა  და დუმბაძის ქუჩის შესახვევის  რეაბილიტაციის თაობაზე, 
განმარტეს, რომ მოსამზადებელია პროექტი. შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 
მოისმინა საკრებულოს მუდმივმომქმედი კომისიებისა და ფრაქციების 
მოსაზრებები კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე- გარდა 
ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიალური დაგეგმარების კომისიის 
თავმჯდომარის ლ.ბიგვავას-რომელმაც განაცხადა, რომ რამდენიმე შენიშვნის 
ასახვის შემდეგ დაუჭერს მხარს. ყველამ ერთხმად დაუჭირა მხარი 
კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად 
და დასამტკიცებლად წარდგენას. აქვე გადაწყვიტეს საკრებულოს სხდომა 
გაიმართოს მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს 11.00-საათზე. 

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 
დამტკიცების შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე
დარგობრივი მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარის ლ.საჯაიას  

წინადადებით, საკითხი შეიტანეს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში საჯარო 
ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენების მიზნით.

საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ დასვა შეკითხვა-შ.შ.მ.პ  საბჭო ჩართულია თუ არა 
ინფრასტრუტურული წინადადებების მომზადებაში.

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
5.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

(ს/კ26.26.46.142)ქ.ოზურგეთში ვ.დოლიძის ქუჩაზე მდებარე 380 
კვ.მ.არასასოოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია



თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
დაეწეროს დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე) განხილვისა და დასკვნის 

მომზადების მიზნით.
6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
დაეწეროს დარგობრივ კომისიას (გ.კილაძე) განხილვისა და დასკვნის 

მომზადების მიზნით.
7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და 

კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიისა და 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის განხორციელებისბ 2019-2020 
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლევან ხინთიბიძე 
სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ მოკლედ ილაპარაკა დოკუმენტის 

შედგენისა და განხორციელების მნიშვნელობაზე.
საზოგადოებრივი დარბაზის წევრმა ლ.ხინთიბიძემ აღნიშნა, რომ 

დოკუმენტის მომზადებისათვის სერიოზული მუშაობა იქნა გაწეული, 
მუნიციპალიტეტმა დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე თავად განსაზღვრა 
გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია, რაც 
უპრეცედენტოა. სხვა მუნიციპალიტეტებისაგან განსხვავებით, პროექტში 
მონაწილეობს როგორც საკრებულო, ასევე მერიაც. მანვე დააყენა საკითხი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს -როგორც ერთ-ერთი 
წარმატებული საკრებულოს საქმიანობის ინფრასტრუქტურული 
უზრუნველყოფის აუცილებლობის თაობაზე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ მადლობა 
გადაუხადა სამუშაო ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საკრებულოს 
აპარატს, საკრებულოს წევრებს სამოქმედო გეგმის შედგენაში 
მონაწილეობისათვის. მხარი დაუჭირა  საკრებულოს ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესების წინადადებას.

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 0.5%-ის მიერ ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილი 
პეტიციის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი ფინანსური 
სახსრებისა და მიწის ნაკვეთის გამოყოფა ქ.ოზურგეთში საზოგადო მოღვაწეთა 
პანთეონის მოწყობის მოთხოვნის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ბიუროს მიერ განხილვისა და შემდგომი პროცედურების 
განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ზურაბ თავბერიძე
გადაწყვიტეს პეტიცია კანონმდებლობის შესაბამისად რეაგირებისათვის 

გადაეგზავნოს მუნიციპალიტეტის მერიას(კ.შარაშენიძე).
     

                                                                         გადაწყვიტეს:



1.საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1, 2, 3, 4, 7 
საკითხები შეტანილ იქნას საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში.

2. N5,6-საკითხები საკითხები განსახილველად და დასკვნების წარმოსადგენად 
დაეწეროს დარგობრივ კომისიას(გ.კილაძე).

3. პეტიცია კანონმდებლობის შესაბამისად რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს 
მუნიციპალიტეტის მერიას(კ.შარაშენიძე).

4. საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა გაიმართოს მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს 
11.00-საათზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


