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ოქმი N14

        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

                                                                                             2019 წელი, 6 ნოემბერი 
                           ქ. ოზურგეთი
         11.00 სათი -15.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ლ.ბიგვავა, ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, 
გ.კილაძე;   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, 
დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, 
ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, 
დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე, ლ.ნინიძე, 
პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, რ.სკამკოჩაიშვილი, 
ვ.ნიჟარაძე, ვ.ჩხაიძე,გ.თოიძე, ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, 
ალ.ღლონტი, ვ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე, 
თ.ტუღუში, თ.ბუჭულაძე, ლ.სიჭინავა, დ.მჟავანაძე, 
ქ.ვასაძე.

                            მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე: 
ა.სურგულაძე, მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე 
ო.თოთიბაძე.
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  ოცდაცხრამეტმა 
საკრებულოს წევრმა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო 



სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 39 ხმით. საკრებულოს 
თავმჯდომარის წინადადებით და საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილებით, 
წარმოდგენილ დღის წესრიგს დამატებით დაემატა ერთი საკითხი: ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წელს რეგიონებში განხორციელებული 
პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი 
ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

       
  დღის წესრიგი

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ლავრენტი ბიგვავა

     ლელა საჯაია
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით
      საკრებულოს წევრის, დ.მამალაძის წინადადებით, ყურადღება უნდა მიექცეს 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მუზეუმის მიმდებარედ განთავსებული 
ძეგლების მოვლა-პატრონობას, რაზედაც პროექტის ინიციატორმა, ლ.ბიგვავამ 
განუმარტა, რომ სწორედ ამას ითვალისწინებს აღნიშნული პროექტი.

19.2 ,,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 მიღების 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლელა საჯაია

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით
      საკრებულოს წევრმა, ნ.ორაგველიძემ მოითხოვა აღნიშნულ დოკუმენტში 
წინადადების ,,სექსუალური ორიენტაციის მიმართ“ ამოღება, რაზედაც 
საკრებულოს წევრები არ დაეთანხმნენ.

65.3. ,,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 მისაღებად, 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით
       თანამომხსენებელმა, გ.ღურჯუმელიძემ ვრცლად ისაუბრა საკითხთან 
დაკავშირებით, გაზეთ ,,გურიის მოამბის“ რედაქტორმა, ვლ.მენაბდემ დასვა 
კითხვა, თუ, რა ფორმით გამოქვეყნდება საჯარო ინფორმაცია? თანამომხსენებლის 
მიერ განემარტა, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების ფორმას აირჩევს 
ორგანიზაცია. აღნიშნულ პროექტში წარმოდგენილი არის  საჯარო ინფორმაციის 
გამოქვეყნების სამი ფორმა. 
დადგენილების მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

66.4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნატანებში მდებარე 1028 კვ.მ. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) 
საკადასტრო კოდი: N26.01.78.087) სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ 
გადაცემის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

67.5 ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
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 39-ხმით

68.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

69.7. ,,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 39-ხმით

70.8. ,,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
  განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით 
განკარგულების მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

                                     
71.9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
 განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით

72.10. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ლაშა თავაძე
 განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
       თანამომხსენებელმა, ლ.თავაძემ ისაუბრა მერიაში მიმდინარე 
რეორგანიზაციის პროცესებზე, აღნიშნა, რომ მოცემულ საშტატო ნუსხით არ 
იგეგმება შტატების შემცირება, საშტატო ნუსხას ემატება 5 საშტატო ერთეული.  
საშტატო ერთეული ემატება შემდეგ განყოფილებებს: 1.ადამიანური რესურსების 
მართვის განყოფილება, 2.ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
განყოფილება, 3.ქონების მართვის განყოფილება, 4. ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა  განყოფილება, 5.ინფრასტრუქტურის განვითარების 
განყოფილება.
      ასევე, წარმოდგენილი საშტატო ნუსხა ითვალისწინებს  მერიის სოციალურ და 
ჯანდაცვის საკითხთა სამსახურის შეერთებას მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურთან და სამართლებრივი 



უზრუნველყოფის და ზედამხედველობის სამსახურიდან,  ზედამხედველობის 
განყოფილების გამოყოფას  და ზედამხედველობის სამსახურის შექმნას. პროექტის 
მიხედვით, თანამშრომელთა გადაყვანა მოხდება მობილობის წესის 
გათვალისწინებით. 
        გ.ღურჯუმელიძის წინადადებით, საჭიროა წარმოდგენილ პროექტში 
ჩაიშალოს ხელშეკრულებით დასაქმებულ ადამიანთა პოზიციები. 
        საკრებულოს წევრმა, დ.მჟავანაძემ იკითხა, იზრდება თუ არა შტატით 
დასაქმებულთა რაოდენობა?, განემარტა, რომ იზრდება.
        საკრებულოს წევრის, ლ.ბიგვავას აზრით,  პროექტზე თანდართულ 
განმარტებით ბარათს აუცილებლად უნდა ახლდეს დასაბუთება.
        საკრებულოს წევრმა, დ.მდინარაძემ შეკითხვა დასვა მერიის სოციალურ და 
ჯანდაცვის    საკითხთა სამსახურის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურთან გაერთიანების შესახებ, ის 
დაინტერესდა, თუ რა არის მოლოდინი აღნიშნული სამსახურების 
გაერთიანებისა? 
       დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.
 
73.11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.
74.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

75.13. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.



76.14. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

77.15. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და 
ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებელი: ლ.თავაძე
განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

78.16. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

79.17. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე

განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების  მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

80.18. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი 
მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების 



სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლ.თავაძე

განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით
დადგენილების მიღების თარიღად განისაზღვრა 4 დეკემბერი.

81.19. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ,,ღია მმართველობა 
საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით“ გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შესრულების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

 განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით

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

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ნანა თავდუმაძე

 მიღებულ იქნა ცნობად.
      საკრებულოს აპარატის უფროსმა, ნ.თავდუმაძემ ვრცლად ისაუბრა 
საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებისათვის ანგარიშის ჩაბარების თაობაზე, 
აღნიშნა, რომ დღეის მდგომარეობით ამომრჩევლებისათვის ანგარიში 
საკრებულოს 31 წევრს აქვს  ჩაბარებული.

82.21,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წელს რეგიონებში 
განხორციელებული პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და 
დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.
          მომხსენებელი: დავით დარჩია
           თანამომხსენებელი: ო.თოთიბაძე
 განკარგულება თან ერთვის
 მიღებულ იქნა 39-ხმით.

       საკრებულოს თავმჯდომარემ, დ.დარჩიამ აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში განსახორციელებელი პროექტები განხორციელდება და 
დაფინანსდება მთავრობის მიერ ეტაპობრივად. საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ, გ.ღურჯუმელიძემ, თანამომხსენებელს მიმართა, რომ საკითხი 



საკრებულოში განსახილველად დროულად უნდა იქნას შემოტანილი და 
დარეგისტრირებული. 
       სხდომის დასასრულს, განხილულ იქნა  სხდომის პირდაპირი ტრანსლაციის 
დროს შემოსული მოქალაქის ქ.ბერუჩაშვილის განცხადება, რომელიც ითხოვდა 
დვაბზუ-ნასაკირალის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას. ო.თოთიბაძის 
მიერ განემარტა, რომ  სამომავლოდ იგეგმება აღნიშნული გზის რეაბილიტაცია, 
რომელიც განხორციელდება ეტაპობრივად.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


