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ოქმი N10
         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 3 ივლისი
ქ. ოზურგეთი

  11.00 სათი -13.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 
გ.ღურჯუმელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ.საჯაია, 
გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე, ე.გორდელაძე;  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე,  ხ.ცერცვაძე,  
ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე,   დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე,   
ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, რ.სკამკოჩაიშვილი, 
ვ.ნიჟარაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 
ჯ.თავართქილაძე, თ.ტუღუში, ვლ.ღლონტი, 
თ.ბურჭულაძე,   ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს 
აპარატის პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, 
მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 31-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 



რომელიც დაამტკიცეს 31-ხმით.  
         
  
 დღის წესრიგი 

15.1. 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
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
16.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების 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
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით

42.3. „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 მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
საკითხის განხილვისას სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ლ.ბიგვავამ დასვა შეკითხვა-რა 
შეიძლება იგულისხმებოდეს მე-3-ე მუხლში ჩაწერილ ,,სუბიექტურ ფაქტორში“?  
მიეცა შესაბამისი განმარტება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 
გ.ღურჯუმელიძემ აღნიშნა, რომ ცალკეული შენიშვნები პროექტის მიმართ არის, 
რომელიც გათვალისწინებული იქნება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას.



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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                    გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
44.5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                     გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
45.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                    გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
46.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
47.8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 

კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 
საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N18 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
48.9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 



თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                                  გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით                   
49.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ 

26.26.42.003.01/502) ქალაქ ოზურგეთში მერაბ კოსტავას ქ. N1 მდებარე 
ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 83 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

                                                    გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
50.11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

                                                    გოჩა კილაძე 
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
51.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და 

მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

   ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ აღნიშნა, რომ აუცილებლად გაითვალისწინონ პროექტზე ახსნა-
განმარტებითი ბარათის დართვა. საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა დასვა 
შეკითხვა- ზედამხედველობის განყოფილებას სამსახურად გარდაქმნის შემდეგ 
რამდენი საშტატო ერთეული დაემატება? გაეცა პასუხი, რომ სამსახურში იქნება 
10-მდე საშტატო ერთეული. საკრებულოს წევრი  დაინტერესდა მედიაში 
გაჟღერებული ინფორმაციით- მერია აპირებს მიუსაფარი ძაღლებისათვის 
თავშესაფარის მშენებლობას- გაეცა პასუხი მშენებლობა დაიგეგმება 2020 
წლისათვის. საკრებულოს წევრმა  უარყოფითად მიიჩნია მერიის მოსაზრება 
სოციალური დახმარების სამსახურის სხვა სამსახურთან გაერთიანების თაობაზე, 
განაცხადა, რომ ეს ნიშნავს სოციალური დარგის არაპრიორიტეტულად მიჩნევას.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 
დ.დარჩიამ გააკეთა ინფორმაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ 



თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მიმდინარე წლის 4-
ივლისს, ოფისში გამართულ შეხვედრაზე და საკრებულოს წევრებს მოუწოდა 
აუცილებლად მიიღონ მასში მონაწილეობა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


