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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 4 სექტემბერი   

ქ. ოზურგეთი

1100 სათი -1300 საათი
თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს     თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ:მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გ. ღურჯუმელიძე;    
            მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ. საჯაია, გ. ჩაგანავა, გ. 

კილაძე;   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ. 
აროშიძე, ბ. დოლიძე, დ. ჭაკნელიძე, გ. ჩავლეშვილი, გ. თოიძე, შ. 
გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ. ჩხიკვიშვილი, ქ. 
ვასაძე, ხ. ცერცვაძე, ნ. ორაგველიძე, დ. მამალაძე, დ. მდინარაძე, ვ. ბერიძე, გ. 
მდინარაძე, ლ. ნინიძე, პ. კიღურაძე, რ. სკამკოჩაიშვილი, ვ. ნიჟარაძე, ვ. 
ჩხაიძე, ალ. ღლონტი, ვლ. ჩავლეშვილი, ჯ. თავართქილაძე, თ. ტუღუში, ვლ. 
ღლონტი, თ. ბურჭულაძე,  ლ. სიჭინავა.

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. სხდომის დღის წესრიგის 
გაცნობამდე საკრებულოს წევრებს მიაწოდა ინფორმაციები საკრებულოს 
ინიცირებული პროექტის „თვითმმართველობა განათლებისათვის“ 
ფარგლებში დევიზით „ჩვენით შექმნილი მომავალი“ ქალაქ ოზურგეთში 
მცხოვრებ ნინი ჩხიკვიშვილის მიერ განხორციელებული აქტივობის შესახებ, 
რომელმაც ასევე ჩააბარა ეროვნული გამოცდები და ჩაირიცხა თავისუფალ 
უნივერსიტეტში 100% გრანტით და  სოფელ შრომის საჯარო სკოლის 
მოსწავლის ავთანდილ ხომერიკის მიერ შექმნილი სატელევიზიო გადაცემა 
TV-2-ზე, საკრებულოს წევრებმა და დამსწრეებმა მიულოცეს ახალგაზრდებს 
მიღწეული წარმატებები, დ. დარჩიამ მადლობა გადაუხადა პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკას ამ პროექტში აქტიური მონაწილეობისათვის. 
აღნიშნა, რომ საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ იქნებოდა 



ტელეგადაცემის პრეზენტაცია. შემდეგ   გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 31-ხმით.  

დღის წესრიგი

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების II 
კვარტლის ანგარიშის მომოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: პავლე ჭყონია

გიორგი ჩაგანავა
საკრებულოს სხდომამ ცნობად მიიღო ანგარიში.

საკითხის განხილვისას საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარემ გ. ჩაგანავამ საკრებულოს წევრებს გააცნო მუნიციპალიტეტის 
მერიის წერილი ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიშზე 
საკრებულოს  კომისიების  მიერ გამოთქმული შენიშვნების თაობაზე. საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილემ გ. ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ მართალია 
ანგარიში წარმოდგენილია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, 
მაგრამ საკრებულოს აქვს უფლება პროგნოზირების მიზნით მოითხოვოს ცალკე 
არა მარტო კვარტლის, არამედ თვის და დეკადის შესრულებაც, რაც შეეხება 
ქონების გადასახადის ჭარბ შემოსვლას, აუცილებელია დღევანდელი 
მაჩვენებლებით განისაზღვროს მომავალი პერიოდის პოლიტიკა ისე, რომ 
სამსახურები სრულად იქნას გათვალისწინებული.ასევე ბიუჯეტის გეგმა 
მაქსიმალურად შესრულებული.

58.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ლელა საჯაია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 31-ხმით

ამ საკითხზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ვადა განისაზღვრა 
მიმდინარე წლის 23 სექტემბრამდე.
59.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 31-ხმით



ამ საკითხის განხილვისას საკრებულომ კენჭისყრით მხარი დაუჭირა 
კომისიის წინადადებას განკარგულების სათაურში „სასყიდლიანი“ ფორმით 
ჩაწერას.
60.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 ივლისის N48 განკარგულებაში 
ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 31-ხმით

61.5. ,,ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული 
„ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა 
თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია
განკარგულება თან ერთვის 
მიღებულ იქნა 31-ხმით

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


