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ოქმი N18

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

ქ. ოზურგეთი    2019 წელი,

27დეკემბერი

11.00 სათი -14.40 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, 
გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები:მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე,  ვ. ჩიგოგიძე, 
ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე,შ.თავდიშვილი, გ.მდინარაძე, 
დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე,  ბ.ქათამაძე, ლ.ნინიძე,   
პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, ვ.ნიჟარაძე, ბ.თოიძე, 
ლ.კილაძე, ალ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეშვილი, 
ჯ.თავართქილაძე,   თ.ტუღუში, ვლ.ღლონტი, 
თ.ბურჭულაძე, ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის მერი -კ.შარაშენიძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს 
აპარატის პასუხისმგებელი მუშაკები, საზოგადოების, 
მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს,განაცხადა, რომ სხდომა მოწვეულ იქნა 



მუნიციპალიტეტის მერის კ.შარაშენიძის ინიციატივით,  
მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 37-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 37-ხმით.  

დღის წესრიგი

32.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გია მამაკაიშვილი

           გია ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით, 3-წინაღმდეგი
საკითხის განხილვის დაწყებამდე სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ სხდომის 

წაყვანა დაავალა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გ.ღურჯუმელიძეს, რომელმაც 
სიტყვა მოხსენებისთვის მისცა საკრებულოს თავმჯდომარეს დ.დარჩიას, მან მოკლედ 
ისაუბრა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მისაღებად გაწეულ მუშაობაზე, 
შემდეგ დამსწრე საზოგადოებას და საკრებულოს წევრებს გააცნო ბიუჯეტის პროექტის 
ძირითადი პარამეტრები- როგორც შემოსავლების ასევე ხარჯების ნაწილში. მოხსენების 
შემდეგ სიტყვა გადასცა მუნიციპალიტეტის მერს -კ.შარაშენიძეს, რომელმაც ხაზი გაუსვა 
საკრებულოსა და მერიის ერთობლივ, კოორდინირებულ მუშაობას ბიუჯეტის პროექტის 
შემუშავების პროცესში, მოკლედ მიმოიხილა ბიუჯეტის პროექტი, აღნიშნა, რომ იგი 
მუნიციპალიტეტში არსებულ ყველა პრობლემას ვერ გადაჭრის, მაგრამ პრიორიტეტული 
პრობლემების გადაწყვეტისაკენაა მიმართული. ისაუბრა სოციალური სფეროს 
დაფინანსების თაობაზე, განაცხადა რომ სარეზერვო ფონდის დიდი ნაწილი ამ სფეროს 
ხმარდება. 2019 წელში მუნიციპალიტეტი ქვეყანში ერთ-ერთი მოწინავეა 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებაში. ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.მადლობა გადაუხადა როგორც საკანონმდებლო 
ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს 2019 წელსი გაწეული 
მუშაობისათვის. უპასუხა დასმულ შეკითხვებს.

ბიუჯეტის პროექტის შესახებ ვრცელი მოხსენება გააკეთა მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გ.მამაკაიშვილმა, ისაუბრა ბიუჯეტის შედგენის 
პროცედურულ საქმიანობაზე, საჯარო განხილვებზე, ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებზე, 
აღნიშნა, რომ წინადადებები და რეკომენდაციები, რომლებიც საკრებულოდან შემოვიდა 
მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული, მადლობა გადაუხადა საკრებულოს კომისიებს, 
ფრაქციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საკრებულოს წევრებს ერთობლივი 
საქმიანობისათვის, ამასთან აღნიშნა, რომ ვერ მოხდა ყველა შემოსული 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ბიუჯეტში ასახვა. შემდეგ სხდომა გადავიდა კითხვა-
პასუხის რეჟიმში.

საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან- ბ.ქათამაძემ დასვა 
შეკითხვა-ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ შემოსული იყო 14-
წინადადება ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებაზე, რამდენი იქნა 
გათვალისწინებული? განუმარტეს, რომ ნახევარი. ბ.ქათამაძემ კლავ დასვა შეკითხვა-
საერთოდ შემოსული წინადადებებიდან რატომაა მხოლოდ 5% გათვალისწინებული?, 
რატომ ფინანსდება ურეკის კულტურის სახლი დიდი თანხით? ფოლკლორის ცენტრი და 
თოჯინების თეატრი? როდის განხორციელდება ნასაკირალში გზის რეაბილიტაცია ?და 
სხვა. განუმარტეს, რომ ურეკის კულტურის სახლი ერთადერთია რომელსაც შესანიშნავი 
ბაზა გააჩნია, მასში მიმდინარეობს სერიოზული კულტ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, 



ტარდება მნიშვნელოვანი მუნიციპალური ღონისძიებები და საერთაშორისო 
ფესტივალები., რაც შეეხება ნასაკირალის გზის რეაბილიტაციას ჯერ უნდა შედგეს 
პროექტი. საკრებულოს დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.საჯაიამ დასვა 
შეკითხვა-2020 წელში გაგრძელდება თუ არა ქ.ოზურგეთის ქუჩების რეაბილიტაცია-
კერძოდ დუმბაძის ქუჩის? რომელზეც მიიღო განმარტება.

საკრებულოს წევრმა ვ.ჩიგოგიძემ მადლობა გადაიხადა თეატრისთვის თანხის 
გამოყოფისათვის, განაცხადა, რომ იგი ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაგრამ 
თანხის რაოდენობა არაა გარკვეული, გაზაფხულზე თეატრი გადავა რებიტილირებულ 
შენობაში, შეიქმნება პრობლემები.

გაზეთ „გურია ნიუსის“ კორესპოდენტმა გ.გირკელიძემ ვ.ჩიგოგიძეს დაუსვა 
შეკითხვა ყიდდა თუ არა თეატრი 5 და 10 ლარიან ბილეთებს, რაზეც უპასუხეს რომ 
იმართებოდა საქველმომედო წარმოდგენები, იანვრიდან კი გაიყიდება ბილეთები.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძე მუნიციპალიტეტის მერს სთხოვა გადაეწყვიტა 
მუნიციპალური ტრანსპორტით ქალაქის ცენტრიდან საავადმყოფომდე მოქალაქეების 
ტრანსპორტირების საკითხი, რომელსაც მოქალაქეები რამდენიმე წელია ითხოვენ, მერმა 
განმარტა, რომ კომპანია „ავერსთან“ ერთად გადაწყვეტენ ამ პრობლემას-შეიძენენ 
ელექტრომობილს.

შეკითხვებს უპასუხა მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა 
გ.მამაკაიშვილმა-განაცხადა, რომ თოჯინების თეატრს ორჯერ გაეზარდა დაფინანსება 
ბავშვებისათვის წარმოდგენების დადგმის მიზნით, ფოლკლორის ცენტრის 
თანადაფინანსება განხორციელდა 115 ათასი ლარით, მის დარბაზში იმართება 
მნიშვნელოვანი მუნიციპალური და სახელოვნებო ღონისძიებანი. ურეკის კულტურის 
სახლის დაფინანსებაზე უკვე ითქვა, ნაშთების განაწილებისას 200-250 ათასი ლარი 
მოხმარდება ბავშვთა ბაღებში იმ აუცილებელი პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც 
სურსათის უვნებლობის სამსახური ითხოვს.

მუნიციპალიტეტის მერმა კ.შარაშენიძემ განაცხადა, რომ ახალი წლიდან 
ერთობლივად უნდა შემუშავდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის მოძრაობისა და ტარიფების რეგულირების ერთიანი გეგმა.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
არსებობდა საკანონმდებლო ხარვეზი, ახლა იგი გამოსწორებულია მერიაში შემოსულია 
შესაბამისი დოკუმენტი და დაიწყება ამ პრობლემის გადაჭრისათვის მუშაობა.

მგზავრობის ტარიფების თვითნებურად გაზრდის თაობაზე აღნიშნა 
უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარემ ტ.აროშიძემც.

საკრებულოს წევრმა მ.ზოიძემ ითხოვა გურიანთის კულტურის სახლისათვის 
ერთი საშტატო ერთეული, მიიღო დადებითი პასუხი, ასევე დაინტერესდა სოფელ 
ოზურგეთისა და ციხისფერდის დამაკავშირებელ გზის რეაბილიტაციით, განუმარტეს, 
რომ ჯერ განხორციელდება საპროექტო სამუშაოები. 

ამის შემდეგ ,13.00 საათიდან, საკრებულოს დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის 
ლ.ბიგვავას წინადადებით გამოცხადდა 10-წუთიანი შესვენება. შესვენების შემდეგ 
რეგისტრაცია გაიარა 31-საკრებულოს წევრმა. სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს 
მუდმივმომქმედი კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებს სთხოვა აზრის 
გამოთქმა  ბიუჯეტის პროექტზე, განათლების,კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ 
საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ-ლ.საჯაიამ 
განაცხადა, რომ კომისიამ განიხილა ბიუჯეტის პროექტი და მხარს უჭერს მას. 

აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარემ-გ.კილაძემ აღნიშნა, რომ კომისიამ იმსჯელა კორექტირებული 
ბიუჯეტის პროექტზე და მხარს უჭერს მას, ამასთან დააყენა საკითხი მუნიციპალიტეტში 
ჩაის აუქციონის მოწყობის თაობაზე.

სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ -ე. გორდელაძემ განაცხადა, რომ ბიუჯეტის პროექტი მართალია 
დაგვიანებით შემოვიდა, მაგრამ ძირითადი პროცედურული ნორმები არ დარღვეულა და 



კომისია მას მხარს უჭერს. 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 

თავმჯდომარემ -ლ.ბიგვავამ აღნიშნა,  რომ პროექტში არის ისეთი შენიშვნები, რომლებიც 
შეიძლება გახდეს მისი დაუმტკიცებლობის საფუძველი, ამიტომ აუცილებელი იყო მერი 
ბოლომდე დასწრებოდა განხილვას და გაეცა პასუხები, მაგრამ შეიქმნა სიტუაცია, სადაც 
აუცილებელი იყო მისი სოფელ ბაილეთში გამართულ აქციის მონაწილეებთან შეხვედრა. 
ბიუჯეტი პასუხობს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მაგრამ არის შენიშვნებიც, ეს ეხება 
შეფასების ინდიკატორებს, ზოგიერთი მუხლი ითხოვს მეტ კონკრეტიკას, საკითხავია 
რატომ არ შეიძლება სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული 
სამუშაოების 3-წლიანი პროგრამის შედგენა, ესეც ბიუჯეტის გაუმჭვირვალეობაზე 
მიანიშნებს. ამასთან ბიუჯეტს აქვს ძლიერი მხარეებიც,  საკუთარი შემოსავლები 
გაზრდილია და შეადგენს 44%-ს, პრიორიტეტების დოკუმენტი ხარისხიანია, მერიამ 
ახალი წლის 1-აპრილამდე უნდა გამოასწოროს შენიშვნები და ასახოს პრიორიტეტების 
დოკუმენტში. ასევე მერიამ სერიოზულად უნდა ითანამშრომლოს ნაშთების 
გადანაწილებისას საკრებულოსთან. პირველ რიგში იგი უნდა მიემართოს სასმელი წყლის 
ჭაბურღილებისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობაზე, დუმბაძის ქუჩისა და 
მელექედურის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე, პრობლემურია დვაბზუს გზა და სხვა. 
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ააქვს რესურსი წარმოადგინოს უკეთესი 
ბიუჯეტი.აღნიშნა, რომ კომისიამ მხარი დაუჭირა ბიუჯეტის პროექტს და საკრებულოს 
წევრებს შესთავაზა მხარი დაუჭირონ მას.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი სხდომაა, მტკიცდება ბიუჯეტის პროექტი, დაეთანხმა 
გამომსვლელების და განსაკუთრებით ლ.ბიგვავას მოსაზრებებს, ბიუჯეტის შედგენის 
პროცესი წარიმართა უკეთ ვიდრე წინა წელს, იყო საჯარო განხილვები, საუბარი იყო 
პროექტის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, ინდიკატორებზე, შენიშვნები გამოყენებული უნდა 
იქნას მომავალში უკეთესი საფინანსო დოკუმენტის შესადგენად და ისინი ასახული უნდა 
იქნეს პრიორიტეტების დოკუმენტში, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზეც, 
რომელიც მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და სხვაგან დაფიქსირდა. კარგია, რომ 
შენიშვნების ნაწილი გათვალისწინებულია-მაგალითად საბავშვო ბაღების 
თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა, გამჭვირვალე გახდა ა(ა).ი.პ-ების დაფინანსების 
საკითხი. ნაშთების განაწილებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მათ შორის ისტორიული მუზეუმის ხარჯების ზრდა, 
ქალაქის ცენტრალური პარკის მოვლა შენახვის ხარჯების ზრდა,წყალმომარაგების 
პრობლემების გადაწყვეტა, შ.პ.ს „სატისისათვის“ მხარდაჭერა და სხვა.მადლობა 
გადაუხადა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საკრებულოს წევრებს, მედიას, მერიის 
სამსახურებს ბიუჯეტის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობის მიღებისათვის.

ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ 
ტ.აროშიძემ განაცხადა, რომ ფრაქციის წევრები კომისიებში აქტიურობდნენ ბიუჯეტის 
პროექტის შემუშავებისას, განიხილეს ფრაქციაშიც და მხარს უჭერენ მას.აღსანიშნავია, 
რომ პროექტში გათვალის წინებულია ფრაქციის წინადადებები. ბიუჯეტი გაცილებით 
უკეთესია ვიდრე წინა წლის.

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარემ დ.მჟავანაძემ 
განაცხადა, რომ ფრაქციის მიერ წარმოდგენილი წინადადებებიდან ზოგიერთი 
გათვალისწინებულია, მოსწონთ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პროგრამა, მაგრამ 
იმის გამო რომ ა(ა).ი.პ-ებში შტატები გაბერილია ოცნების აქტივისტებით მხარს არ 
დაუჭერენ პროექტს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ შესთავაზა-ფრაქციამ 
გამოითხოვოს შტატების ნუსხა და განიხილოს.

საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ -გ.ჩაგანავამ განაცხადა, რომ 
ერთობლივი შენიშვნების დიდი ნაწილი გათვალისწინებულია და კომისია მხარს უჭერს 
მას.



ამის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ გამოაცხადა მუხლობრივი 
კენჭისყრა, რომლის შედეგები ასეთი იყო: N1 მუხლი-28 მომხრე, 3-წინააღმდეგი; N2 
მუხლი-28-მომხრე, 3-წინააღმდეგი; N3 მუხლი-29 მომხრე, 2-წინააღმდეგი; N4 მუხლი-31  
მომხრე; N5 მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N6 მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N7 
მუხლი-28 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N8 მუხლი-28 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N9 მუხლი-29 
მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N10 მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N11 მუხლი-28 მომხრე, 3 
წინააღმდეგი; N12 მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N13 მუხლი- 29 მომხრე, 2 
წინააღმდეგი; N14 მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N15 მუხლი-მუხლი-30 
მომხრე, 1 წინააღმდეგი;N16 მუხლი-მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N17 მუხლი-
მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N18-მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N19 მუხლი-
მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N20 მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N21 
მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N22 მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 
წინააღმდეგი; N23 მუხლი-მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N24 მუხლი-მუხლი-29 
მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N25 მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 წინააღმდეგი; N26 მუხლი-31 
მომხრე; N27 მუხლი-მუხლი-29 მომხრე, 2 წინააღმდეგი; N28 მუხლი-მუხლი-28 მომხრე, 3 
წინააღმდეგი;

ბოლოს სხდომის თავმჯდომარე ყველა მუხლს ერთად უყარა კენჭი 28 -მომხრე, 3-
წინააღმდეგი; ამდენად მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 28 
ხმით.

სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩიამ საკრებულოს წევრებსა და დამწრეთ მიულოცა 
ბიუჯეტის დამტკიცება.

87.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით

88.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

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

89.4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.

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

90.5.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების 
ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 



საქმიანობის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის 
განხორციელებისბ 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე 
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
თანამომხსენებელმა გ.ღურჯუმელიძემ საკრებულოს წევრებსა და დამწრეთ 

მიულოცა ბიუჯეტის დამტკიცება, აღნიშნა, რომ გეგმა შემუშავებული იქნა  სამუშაო 
ჯგუფის მიერ.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


