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ოქმი N15

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2019 წელი, 25 ნოემბერი
ქ. ოზურგეთი

               18.00 სათი 

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე.

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე გ.ღურჯუმელიძე; მუდმივმოქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ლ.ბიგვავა, ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე;   მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი; 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, 
შ.თავდიშვილი, თ.გოგუაძე, დ.მდინარაძე,  ვ.ბერიძე, 
გ.მდინარაძე, ბ.ქათამაძე,  ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე, 
გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, 
ალ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, ჯ.თავართქილაძე, 
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 32-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 32-ხმით.  



      
     დღის წესრიგი

1.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის გეგმის 
შესრულების ანგარიშის მიმოხილვის შესახებ. 
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თაქნამომხსენებელი: გ.მამაკაიშვილი
ეს საკითხი საკრებულომ მიიღო ცნობად.

საკითხის განხილვისას გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტმა 
გ.გირკელიძემ დასვა შეკითხვა -ევროკავშირის რომელ გრანტზე იყო საუბარი-
თანამომხსენებელმა გ.მამაკაიშვილმა  განმარტა, რომ ეს იყო ევროკავშირის 
გრანტი გურიაში ტურიზმის განვითარებისათვის, სამივე მუნიციპალიტეტის 
თანადაფინანსებით, რომელიც უკვე დასრულდა. აუდიტმა შეამოწმა და 
შენიშვენები არ ყოფილა.

საკრებულოს წევრმა ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ მილიონნახევარი ნაშთი 
გადმოვიდა 2018 წლიდან სტიქიით დაზარალებულთათვის და უკმაყოფილო 
ადამიანები არ უნდა იყოს დარჩენილი. თანამომხსენებელმა გ.მამაკაიშვილმა 
განმარტა, რომ სტიქიური მოვლენები ხშირია და წელსაც მოსალოდნელია ასეთი 
ნაშთები.

ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ ბიუჯეტის შესრულების 
ტენდენცია პოზიტიურია, როგორც რაოდენობრივად ასევე თვისობრივადაც, რაც 
მისასალმებელია, დააყენა წინადადება ანგარიში შეფასებულიყო 
დამაკმაყოფილებლად და საკრებულოს მიეღო ცნობად, ამ წინადადებას 
საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი.
20.2.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის 
N60 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი მამაკაიშვილი
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 32-ხმით.

საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
ბიუჯეტის  ცვლილებების პროექტთან მიმართებაში აქვს შენიშვნები-ჯერ ერთი 
ბიუჯეტში ცვლილებები უნდა შედიოდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში და ვადების დაცვით და მეორეც, ბიუჯეტში ასიგნებები არ უნდა 
ნაწილდებოდეს წინასწარ, მის სრულად მობილიზებამდე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ სრულად ეთანხმება ლ.ბიგვავას შენიშვნებს, მკაცრად უნდა იყოს დაცული 
როგორც საბიუჯეტო, ასევე თვითმმრთველობის კოდექსის მოთხოვნები, ამასთან 
საჭიროა მეტი გამჭვირვალობა სუბსიდიების გაცემაში. თანამომხსენებელმა 
გ.მამაკაიშვილმა განაცხადა, რომ ეთანხმება შენიშვნებს და ისინი აღარ 
განმეორდება, შემდეგ კონკრეტულად ჩამოთვალა გასაცემი სუბსიდიები.

საკრებულოს წევრმა ნ. ორაგველიძემ განაცხადა, რომ ცვლილებები 
ბიუჯეტში ადრე რომ განხორციელებულიყო მოხდებოდა თანხების სრულად 
დახარჯვა და არ იქნებოდა ნაშთები. არსებობს აზრი, რომ არასაკმარისია 
სოციალური გასაცემლები, განსაკუთრებით ონკო დაავადებულთა დახმარების 



მუხლში. თანამომხსენებელმა გ.მამაკაიშვილმა განმარტა, რომ მთავრობამ 
მოითხოვა არ გაეზარდათ სოციალურ დახმარების პროგრამებში ასიგნებები. 
მართალია მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვა დაგვიანდა, 
მაგრამ მისი განკარგვა არ შეფერხებულა.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გ.ჩაგანავამ 
განაცხადა, რომ ეთანხმება გამოთქმულ შენიშვნებს, და კომისიის სახელით 
დააყენა წინადადება მხარი დაეჭირათ ცვლილებების პროექტისათვის, რაც 
განხორციელდა. 
3.„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის  
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი მამაკაიშვილი

პროექტი საკრებულოს საოქმო გადაწყვეტილებით დაუბრუნდა 
მუნიციპალიტეტის მერიას. 

სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ განაცხადა, რომ მართალია პროექტი 
დაგვიანებით შემოვიდა, მაგრამ დაუყონებლივ გამოქვეყნდა მუნიციპალიტეტის  
ვებგვერდზე ელექტრონულად, გადამრავლდა და დაურიგდა საკრებულოს 
მუდმივმოქმედ კომისიებსა და ფრაქციებს, საკრებულოს წევრებს, პარტნიორ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამუშაო ჯგუფებში მომზადდა დასკვნები, 
შენიშვნები და სარეკომენდაციო წინადადებები, რის საფუძველზე, 
კანონმდებლობის შესაბამისად, იგი დაუბრუნდება მუნიციპალიტეტის მერიას 
კორექტირების მიზნით. საკრებულოს თავმჯდომარის ამ წინადადებას 
საკრებულომ ერთხმად დაუჭირა მხარი.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, 
რომ 26 ნოემბერს ფოლკლორის სახლში გაიმართება ბიუჯეტის პროექტის საჯარო 
განხილვა  ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მხარდაჭერითა და 
პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით,  დამსწრეთ 
მოუწოდა დასწრებოდნენ ღონისძიებას.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
      სხდომის დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრმა ლ.ბიგვავამ გააკეთა 
განცხადება დახმარებოდნენ მძემე ავადმყოფ, წარმოშობით ოზურგეთელს პატარა 
ანიტა ფაცაციას ძვირადღირებული მკურნალობისათვის თანხის შეგროვებაში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


