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ოქმი N8

        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2019 წელი, 5-ივნისი
ქ. ოზურგეთი

                               11.00   საათი

         თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია, საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 

გ.ღურჯუმელიძე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: 
ე.გორდელაძე, ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა, ლ.ბიგვავა, გ.კილაძე. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე, ბ.ქათამაძე, დ.ჭაკნელიძე; 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, 
დ.მამალაძე, თ.გოგუაძე, დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე, 
გ.მდინარაძე, დ.მჟავანაძე, 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, 
მ.ბერიძე.
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე-
ალ.სურგულაძე,  მოადგილე-ო.თოთიბაძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიის პასუხისმგებელი მუშაკები.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები,საზოგადოების, მასმედიისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 39-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას.



სხდომის დახურვის შემდეგ განცხადებების გაკეთება 
ითხოვეს საკრებულოს წევრებმა ვ.ჩიგოგიძემ და 
ლ.მგელაძემ.  

          დღის წესრიგი

31.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით მდინარაძის 
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 37-ხმით
სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ მიულოცა დ.მდინარაძეს საკრებულოს 

წევრობა და უსურვა მუშაობაში წარმატებები. დ.მდინარაძემ მადლობა გადაუხადა 
ამომრჩევლებსა და მხარდამჭერებს გამოცხადებული ნდობისათვის.
2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობი“-ს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
           თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე

საკრებულომ ცნობად მიიღო სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ 
საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის-ე.გორდელაძის ინფორმაცია-
ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარეობიდან ბ.ქათამაძის 
გადარჩევისა და თავმჯდომარედ დ.მჟავანაძის არჩევის შესახებ.
3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების I 
კვარტლის ანგარიშის მომოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე.
           მომხსენებელი: დავით დარჩია

თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე
პავლე ჭყონია
გიორგი ჩაგანავა

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა  და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ-ე.გორდელაძემ დასვა შეკითხვა სარეზერვო ფონდის ხარჯვის 
თაობაზე-განუმარტეს, რომ დახარჯულია 37%.

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ მომავალში მერიამ 
კვარტლის ანგარიშები უნდა წარმოადგინოს როგორც ნაზარდი ჯამით, ასევე 
კონკრეტულად კვარტლის დაგეგმილ მაჩვენებლებთან მიმართებით. თვის 
ანგარიში კონკრეტული თვის ფარგლებში და არამხოლოდ ნაზარდი მონაცემებით.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გ.ჩაგანავამ განაცხადა, 
რომ კომისიამ განიხილა ანგარიში და მხარს უჭერს მას.

ანგარიში მიღებულ იქნა ცნობად.
32.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.26.46.142) 
ქალაქ ოზურგეთში ვიქტორ დოლიძის ქუჩაზე მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: ალექსანდრე სურგულაძე

ალეკო მამეშვილი
გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით
საკითხის განხილვისას აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ 
მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და 
უმჯობესია მისი განკარგვის საკითხი გადაწყდეს საჯარო ადმინისტრაციული 
განხილვის შემდეგ, (რაც აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობით), რასაც 
საკრებულომ მხარი დაუჭირა. განკარგულების პირდაპირ მიღების მომხრე იყო 
საკრებულოს წევრი დ.მამალაძე. საკრებულოს წევრმა ლ.მგელაძემ დასვა შეკითხვა 
იუირიდიული კონსულტაციის ბიუროს შენობის  თანადაფინანსებაზე, ხოლო დ. 
მდინარაძემ მასში დასაქმებულთა რაოდენობაზე.
33.5. „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
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით

34.6. „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
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 38-ხმით

35.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე 
რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და 
გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“- ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი 

  



36.8. ,,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
                                                     ალეკო მამეშვილი
                                                     გოჩა კილაძე
37.9. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და 
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის N50 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებლები: ლაშა თავაძე

     ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

38.10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დვაბზუს  ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩისათვის  ,,განთიადი“-ს სახელის  მინიჭების შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

39.11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების  ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მდებარე ქუჩისათვის „მიხეილ ჭანუყვაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

40.12. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და 
დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“- 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 39-ხმით

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
      სხდომის დახურვის შედეგ განცხადებები გააკეთეს- ფრაქცია „ოზურგეთის 
მომავლისათვის“ თავმჯდომარემ ლ.მგელაძემ მუნიციპალიტეტში ქვიშა-ხრეშის 



მოპოვებაში არსებულ დარღვევების შესწავლის მიზნით, საკრებულოს დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე ფრაქციის წინადადებაზე  და საკრებულოს 
ბიუროს გადაწყვეტილებაზე, რომ საკითხის შესწავლა დაევალოს ორ 
მუდმივმომქმედ კომისიას და ვ.ჩიგოგიძემ თეატრის საზღვარგარეთ -
ბულგარეთსა და უკრაინაში გასტროლების შედეგებსა და გენიჩესკის რაიონისა  
და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ტრადიციული მეგობრობის აღდგენის 
აუცილებლობაზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


