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ოქმი #10

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი სხდომის

           2020 წელი,29 აპრილი

 ქ. ოზურგეთი

13.00 – 14.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დ.დარჩია-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

      საკრებულოს თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: 

გ.ღურჯუმელიძე,   ლ.ბიგვავა, ბ.დოლიძე,   გ.ჩავლეშვილი, 

ლ.საჯაია, ლ.მგელაძე, შ.გოგიბერიძე, ბ.ქათამაძე, გ.კილაძე, 

გ.ჩაგანავა, ე.გორდელაძე, დ.ჭაკნელიძე, ტ.აროშიძე.

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

         მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს აპარატის  პასუხისმგებელი მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და 

დამსწრეთ, აღნიშნა, რომ ქვეყანში პირველად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ონლაინ რეჟიმში მართავს ბიუროს მორიგ სხდომას, რომელიც 

საჯაროობისა და გადაწყვეტილების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის 

მიზნით,  პირდაპირი ტრანსლაციით გადაიცემა მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდსა 

და სოციალურ ქსელში. მიაწოდა ქვორუმზე ინფორმაცია, 15 წევრიდან სხდომას 

ესწრება 14, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის 

წესრიგი, რომელიც ერთხმად დაამტკიცეს.



დღის წესრიგი

1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერისა და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების 

მოწყობის წესის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვისა და 

შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია

თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე

2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების ტიპური 

დებულების დამტკიცების შესახებ, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

რაოდენობა 2000-ს აღემატება“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 

თაობაზე.

მომხსენებელი: დავითდარჩია

თანამომხსენებელი:ეროდი გორდელაძე

ამ საკითხის განხილვისას სხდომის თავმჯდომარემ დ. დარჩიამ განაცხადა, რომ 

მთავრობის სამართლებრივი ზედამხედველობის სამსახურმა მხარი არ დაუჭირა 

წარდგენილ პროექტს, გამოგზავნა საკონსულტაციო დასკვნა, რომელიც ეცნობა 

ინიციატორ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

პროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის 

წარმომადგენელმა ო. რევიშვილმა განაცხადა, რომ პროექტზე დასკვნის გაკეთება სთხოვეს 

ექსპერტს კოკა კიღურაძეს.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ. ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 

პროექტზე იმსჯელეს საკრებულოს შესაბამისმა დარგობრივმა კომისიებმა, 

შემოთავაზებული წინადადებები საერთო კრების მონაწილეთა პროცენტული ოდენობის 

შემცირებაზე მომხიბლველი იყო, მაგრამ მთავრობის ადმინისტრაციის სამართლებრივი 

ზედამხედველობის ორგანო არ დაეთანხმა ამომრჩეველთა რაოდენობის პროცენტობის 

შემცირებას, რაც მართლაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის მოთხოვნებს. დამატებით შესწავლილი იქნა კოდექსში 

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების განმარტებითი ბარათი, სადაც 

ნათლად არის განსაზღვრული, რომ იმ დასახლებებში სადაც რეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა რაიდენობა აღემატება 2000-ს, შესაძლებელია დასახლების საერთო კრება 



მოწვეული იქნას ეტაპობრივად ან ცალკეულ ნაწილებში განაცხადა, რომ გაეცნო 

ექსპერტის -კ. კიღურაძის დასკვნასაც, სადაც პროცენტულ მაჩვენებლებზე მსჯელობა 

გამოკვეთილი არ არის. ო. რევიშვილმა-განაცხადა, რომ გაეცნო მთავრობის 

ადმინისტრაციის დასკვნას და მისი აზრით ნაჩქარევადაა გაკეთებული. ვერ ასახავს 

პროექტში არსებულ რეალობას.

ექსპერტის კ. კიღურაძის აზრით საკრებულოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი აძლევს პროექტში წარმოდგენილი გადაწყვეტილების 

მიღების უფლებამოსილებას. ო.რევიშვილის აზრით არსებულ სიტუაციაში კანონის ეს 

ნორმა ფაქტიურად არ მუშაობს.

სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ განაცხადა, რომ ბიუროს სხდომის ფორმატი 

არ იძლევა ამ საკითხზე ფართო მსჯელობის საშუალებას, უნდა გადაწყდეს ეს პროექტი 

შეტანილ იქნას თუ არა საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგში.

საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ე.ჯაფარიძის აზრით პროექტი 

უმჯობესია განსახილველად და სამსჯელოდ კვლავ დაბრუნდეს საკრებულოს 

კომისიებში. ამ აზრს მხარი დაუჭირა ბიუროს წევრმა ლ.საჯაიამ, რომელმაც განაცხადა, 

რომ კომისიებში მართალია იმსჯელეს პროექტზე, მაგრამ უკეთესი იქნება თუ 

გააგრძელდება მსჯელობა და მიღებული იქნება ყოველმხრივ შეჯერებული 

გადაწყვეტილება.

პროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა -საქართველოს დემოკრატიული 

განვითარების კავშირის თავმჯდომარემ ლ.ხინთიბიძემ განაცხადა, რომმართალია  

პროექტზე დიდხანს იყო მსჯელობა, მაგრამ მისი აზრით აუცილებელია საკრებულოს 

წევრებმა კვლავ იმსჯელონ მასზე და საბოლოოდ  მიიღონ გააზრებული გადაწყვეტილება. 

სხდომის თავმჯდომარის დ.დარჩიას წინადადებით ბიუროს წევრებმა მხარი დაუჭირეს ამ 

საკითხის საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგიდან ამოღებას და მასზე 

მსჯელობის გაგრძელებას.

 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წელს განხორციელებული 

შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ ცნობის სახით მისაღებად, წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვისა და 

შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია

თანამომხსენებლები: დავით გორდელაძე

გიორგი ჩაგანავა

ამ საკითხის განხილვისას ბიუროს წევრმა ლ. ბიგვავამ განაცხადა, რომ საკითხზე 

იმსჯელეს კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 



ანგარიში აკმაყოფილებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და იგი შეიძლება 

წარედგინოს საკრებულოს მომდევნო სხდომას განხილვისა და ცნობად მიღების მიზნით. 

ბიურომ მხარი დაუჭირა ამ მოსაზრებას.

ბიუროს წევრმა ბ. ქათამაძემ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა დიდი 

რაოდენობის თანხები დაიხარჯა და კვლავ იხარჯება მაინც არაა მოწესრიგებული სოფელ 

ჯუმათის წყალსადენი, ბიუროს შესთავაზა წინადადება-საკრებულოს მომდევნო სხომაზე 

ამ საკითხზე მოესმინათ შ.პ.ს. „სატისის“ ხელმძღვანელის ანგარიში. საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილემ გ. ღურჯუმელიძემ განუმარტა, ანგარიშის მოსასმენად 

საჭიროა  გაგზავნილი  იქნეს შესაბამისი წერილი და ხელმძღვანელი მომზადებული  იყოს 

სხდომისათვის, საკრებულოს შეეძლება შემდგომ სხდომაზე მოისმინოს მოხსენება. 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 

შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია

თანამომხსენებელი:პავლე ჭყონია

გიორგი ჩაგანავა

თანამომხსენებელმა პ. ჭყონიამ მოკლედ მიმოიხილა ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის ძირითადი პარამეტრები, ხაზი გაუსვა, რომ ობიექტური მიზეზების 

გამო არ შესრულდა სათამაშო ბიზნესიდან დაგეგმილი შემოსავლები. 

ბიუროს წევრმა ლ. ბიგვავამ აღნიშნა, რომ კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე 

იმსჯელეს ანგარიშზე, გამოიტანეს დასკვნა, რომ იგი არაა მომზადებული 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფორმატში, მოსახლეობისა და გადამხდელებისათვის 

გასაგები უნდა იყოს სად და როგორ იხარჯება ბიუჯეტის თანხები. მართალია ბიუჯეტი 

შესრულებულია წარმატებით, მაგრამ წარმოდგენილი ანგარიშის ფორმა 

არადამაკმაყოფილებელია, 2018 წლის ანგარიში გაცილებით უკეთესი იყო. მიუხედავად 

ამისა კომისიების გაერთიანებულმა სხდომამ, არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, 

მხარი დაუჭირა მისი საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარდგენას და 

დამტკიცებას. სხდომის თავმჯდომარის დ. დარჩიას წინადადებით ბიურომ მხარი 

დაუჭირა ამ წინადადებას.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ ო. რევიშვილმა იკითხა-ოქმში 

დაფიქსირდებოდა თუ არა მათ მიერ ინიცირებული პროექტის საკრებულოს კომისიებში 

განსახილველად დაბრუნება, რაზეც მიიღო დადებითი პასუხი.



ბიუროს სხდომის ონლაინ რეჟიმი ჩატარებაზე დადებითი აზრი გამოთქვეს 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

გადაწყვიტეს:

1. საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში გათვალისწინებული N1,4-საკითხები 

შეტანილ იქნას საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წესრიგში 

განსახილველად და დასამტკიცებლად.

2. N3 საკითხი  შეტანილი საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის წსრიგში 

განხილვისა და ცნობად მიღების მიზნით.

3. N2 საკითხი არ იქნას შეტანილი საკრებულოს მომდევნო სხდომის დღის 

წესრიგში და დაბრუნდეს საკრებულოს კომისიებში მასზე მსჯელობის 

გასაგრძელებლად.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


