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ოქმი N17

           ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 4 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი

    11.00 სათი -12.30 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე 

ესწრებოდნენ:გ.ღურჯუმელიძე-მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე. მუდმივმომქმედ კომისიათა 
თავმჯდომარეები: ლ.ბიგვავა, ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, 
გ.კილაძე, ე.გორდელაძე;   მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
დ.მჟავანაძე, ბ.დოლიძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი; 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე,ვ. ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, 
დ.მამალაძე, დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე, ბ.ქათამაძე, 
პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, ვ.ნიჟარაძე, 
ალ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 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 30-მა, სხდომა უფლებამოსილია 



შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 30-ხმით.  

                                                         დღის წესრიგი

30.1. ,,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 პროექტის 
განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა პარტია „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობიდან“ ბ.ქათამაძემ გააკეთა განცხადება, რომ მეორე 
საკრებულოს სხდმაა, როცა საკრებულოს წევრებს მისი პარტიიდან არ აძლევენ 
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების საშუალებას და 
ტოვებენ საკრებულოს სხდომას.
31.2. ,,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 28-ხმით 
თანამომხსენებელმა ლ.საჯაიამ განაცხადა, რომ საკრებულოს ბოლო ორ  

სხდომაზე ჩადენილი საკრებულოს წევრის შეუფერებელი საქციელისათვის საბჭო 
განიხილავს დ.მჟავანაძისათვის გენდერული საბჭოს წევრის უფლებამოსილების 
შეწყვეტის საკითხს. 
83.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

    მალხაზ გორგოშიძე
    გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით

84.4.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

მალხაზ გორგოშიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით

85.5.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების  თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
            თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
                                               მალხაზ გორგოშიძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით
საკრებულოს წევრმა თ. ტუღუშმა დასვა შეკითხვა-თუ მანქანები 

ამორტიზირებულია რატომაა შეფასებული ძვირად?-განმარტეს, რომ შეფასება 
გაკეთებულია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ.
86.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,პალმების ქუჩა“-ის სახელის მინიჭების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების  თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა28-ხმით
საკითხის განხილვისას თანამომხსენებელმა ლ.ბიგვავამ მუნიციპალიტეტის 

მერიის მისამართით გააკეთა შენიშვნა, რომ საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებებს 
ქუჩების სახელდების შესახებ, შემდგომ პროცესი არ გრძელდება, არ ხდება მათი 
დამისამართება და შესაბამისი ფირნიშების მოყწობა, მერიამ ამ სამუშაოთა 
შესრულებისათვის, რაც კანონმდებლობით მისი უფლებამოსილებაა, 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში უნდა გამოიყოს თანხები. 

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


