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ოქმი N6

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი სხდომის

            2020 წელი, 31 მარტი
                          ქ. ოზურგეთი
        14.00 საათი -17.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დავით დარჩია, 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, 
ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
ბ.ქათამაძე, შ.გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე, 
ხ.ცერცვაძე, მ.გოგოტიშვილი, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე,  
დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე,   ლ.ნინიძე, 
ვლ.ღლონტი, ბ.თოიძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, 
რ.სკამკოჩაიშვილი, ალ.ღლონტი, ვლ.ჩავლეიშვილი,    
თ.ტუღუში, თ.ბურჭულაძე, ლ.სიჭინავა, ტ.მგელაძე, 
დ.მჟავანაძე.
მუნიციპალიტეტის  მერის მოადგილე - ი.სირაძე.
მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს 
აპარატის პასუხისმგებელი პირები.



სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე - 46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 36-მა, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას. 
სხდომის დღის წესრიგის გაცნობამდე სხდომის 
თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ აღნიშნა, რომ დღევანდელი 
გასვლითი სხდომა ტარდება გადაუდებელი 
აუცილებლობით, არის რამდენიმე საკითხი, რომლის 
განხილვა-დამტკიცება აუცილებელია, მათ შორისაა 
ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმადაც 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იზრდება 11 მილიონი 
ლარით, აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში 
ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის 
ღონისძიებები. მადლობა გადაუხადა ქვეყნის მთავრობასა 
და პრემიერ-მინისტრს გაწეული მუშაობისათვის, 
სამედიცინო პერსონალს, სამხარეო და ადგილობრივ 
ხელისუფლებას. შემდეგ სიტყვა გადასცა 
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს ი.სირაძეს, 
რომელმაც გააკეთა ინფორმაცია „ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) 
შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით 
განხორციელებული და დაგეგმილი განსახორცილებელი 
ღონისძიებების თაობაზე“. ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ 
მომხსენებელმა უპასუხა დასმულ შეკითხვებს. 

საკრებულოს წევრმა ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
აგრარულ ბაზართან კვლავ არაა დაცული სოციალური 
დისტანცია, უპასუხეს-გაძლიერდება კონტროლი. 
საკრებულოს წევრ შ.გოგიბერიძის აზრით კარგი იქნება ე.წ. 
„ნავესების“ მოხსნა. საკრებულოს წევრმა ლ.ნინიძემ 
იკითხა - კარანტინში მყოფი პიროვნებები რას ისტორიით 
მოთავსდნენ იზოლაციაში? უპასუხეს- ძირითადად სხვა 
ქვეყნებიდან შემოსული მოქალაქეები. საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილემ, გ.ღურჯუმელიძემ 
დადებითად შეაფასა გაწეული მუშაობა, დასვა შეკითხვა - 
რა ღონისძიებებია დაგეგმილი მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფისათვის, 
საზოგადოებრივი შენობების დეზინფექციისათვის, 
საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების სურსათით 
მომარაგებისა და სხვა. უპასუხეს, რომ საზოგადოებრივ 
შენობებსა და საცხოვრებელი ბინების სადარბაზოებში 
ტარდება სადეზინფექციო სამუშაოები, ბაღებში შეტანილი 
პროდუქტები ურიგდება მშობლებს, მოწყვლად ჯგუფებზე 
სურსათის კალათების დასარიგებლად მობილიზებულია 
მოხალისეები. 

საკრებულოს წევრმა ტ.მგელაძემ განაცხადა, აღდგომის 
დღესასწაულთან დაკავშირებით კონტროლის 



გაძლიერების აუცილებლობაზე. განუმარტეს, რომ 
კანონით 3-ადამიანზე მეტის შეკრება აკრძალულია. 
საკრებულოს წევრმა ალ.ღლონტმა დასვა საკითხი მერიის 
სოციალური სახლის მცხოვრებთა დახმარების 
აუცილებლობაზე. უპასუხეს - ადგილობრივი 
ხელისუფლება დაეხმარება იმათ, ვინც საერთოდ 
შემოსავლების გარეშეა დარჩენილი. საკრებულოს წევრმა 
ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ სოფლებში ჩამოსულია ბევრი 
სტუმარი ადგილი აქვს თავშეყრებს, რასაც კონტროლი 
სჭირდება. აპრილის პენსია დარიგებულია, მომავალ თვეში 
რა იქნება? უპასუხეს, რომ პენსიები დარიგდება. 
საკრებულოს წევრმა ლ.საჯაიამ განაცხადა 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის აკრძალვით 
შექმნილ სიძნელეებზე. უპასუხეს - მორიგე ტრანსპორტი 
გადაწყვეტს პრობლემას. საკრებულოს წევრმა 
დ.მდინარაძემ განაცხადა, რომ ოზურგეთში არის 
სადიაგნოსტიკო აპარატი, შესაძენია რეაგენტი. განემარტა, 
რომ სახელმწიფო იძენს ტესტებს და გამოიყენებს 
საჭიროებისამებრ. საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ 
განაცხადა აფთიაქებში მედიკამენტებისა და დამცავი 
საშუალებების დეფიციტზე. განემარტა, რომ მერიამ 
შემოიტანა 5000 პირბადე, რომელიც ურიგდება 
ორგანიზაციებს. საკრებულოს წევრმა ლ.სიჭინავამ დააყენა 
საკითხი მოწყვლად ჯგუფებთან და საექიმო 
ლაბორატორიებთან ერთობლივ მუშაობაზე. საკრებულოს 
წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა ისაუბრა სოფელ დვაბზუში 
მოხალისეთა მუშაობაზე. სხდომის თავმჯდომარემ 
მადლობა გადაუხადა ი.სირაძეს ინფორმაციისათვის, 
საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 36-ხმით.  

დღის წესრიგი

4.1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 
საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

5.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის 



N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით
ამ საკითხის განხილვისას თანამომხსენებელმა  განაცხადა, რომ მე-13 

მუხლის მე-3-ე პუნქტის „პ“ -ქვეპუნქტშიც შევიდოდა ცვლილება. 

3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების 
ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ, რომელშიც რიგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მიღების  თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ეროდი გორდელაძე
ამ საკითხზე სხდომის თავმჯდომარის წინადადებით გაგრძელდა საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოება.             

6.4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით
საკრებულოს წევრმა დ.მჟავანაძემ დასვა შეკითხვა-რა ობიექტურ 

გარემოებებზეა საუბარი? მიეცა შესაბამისი განმარტება.

5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების IV 
კვარტლის ანგარიშის მომოხილვის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი   

გიორგი ჩაგანავა
საკრებულომ ანგარიში მიიღო ცნობად.

15.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით
სხდომის თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ მადლობა გადაუხადა თბილისის მერს 



კ.კალაძეს და  ოზურგეთის მაჟორიტარ დეპუტატს საქართველოს პარლამენტში 
ა.თალაკვაძეს ავტობუსების გადმოცემისათვის.

16.7. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:გოჩა კილაძე 
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

17.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მდებარე ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნისათვის „გომისმთის“ სახელის 
მინიჭების შესახებ“- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით
საკრებულოს წვრმა ლ.ნინიძემ დასვა შეკითხვა-გადმოეცა თუ არა 

მუნიციპალიტეტს კურორტის მიწები? რაზეც მიიღო დადებითი პასუხი.

9. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მდებარე ტერიტორიაზე - დასახლების (დაბა) გომისმთის შექმნის თაობაზე“ - 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროსათვის შუამდგომლობის წარდგენის შესახებ. 

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა

საკრებულომ 36 ხმით მხარი დაუჭირა შუამდგომლობის წარდგენას.

თანამომხსენებელმა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 
თავმჯდომარემ, ლ. ბიგვავამ წარუდგინა შუამდგომლობის პროექტი საკრებულოს 
წევრებს და მოახსენა, რომ საკითხი მომზადებული იქნა კომისიის მიერ, არსებობს 
ყველა საჭირო დოკუმენტი, რომელიც გათალისწინებულია „დასახლების შექმნისა 
და გაუქმების, დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და შეცვლის, 
აგრეთვე დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის წესების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 01 ივლისის N307 
დადგენილებით დამტკიცებული წესით. ასევე, კომისიის მიერ განხორციელდა 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ის მე-12 მუხლის მე-6 - მე-8 პუნქტების შესაბამისად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოება, განსახვავებული მოსაზრება საკრებულოში 
წარმოდგენილი არ არის.



სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩიამ აღნიშნა ამ საკითხის 
გადაწყვეტისათვის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - 
გ.ღურჯუმელიძისა და კომისიის თავმჯდომარის ლ.ბიგვავას მიერ გაწეულ 
მუშაობაზე.

7.10. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის 
N32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

გიორგი ჩაგანავა
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ 
თანამომხსენებელს დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა-იაპონიის საელჩოსა და 
ორგანიზაცია „მერსი კორპის“ მიერ გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვის, 
ინფრასტრუქტურული პროექტების და სხვა საკითხებზე, რომელსაც მიეცა 
შესაბამისი განმარტება.

საკრებულოს წვრმა ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ 2019 წელს დაწყებული 
სამუშაოები დაბა ნასაკირალში გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა და საჯარო 
სკოლის საპირფარეშოს მშენებლობაზე არაა დასრულებული, იგეგმება მისი 
დასრულება 2020 წელს? განემარტა, რომ, აღნიშნული ინფორმაციისათვის, 
ინფრასტრუქტურის სამსახურს უნდა მიმართონ.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა-რატომაა 
შემცირებული გზების რეაბილიტაციისა და დასუფთავების ხარჯები? მიეცა 
განმარტება, რომ ტექნიკური შეცდომაა.

საკრებულოს წევრმა დ.მჟავანაძემ დასვა შეკითხვა-ანსამბლ „გურიის“ 
სუბსიდირებასთან დაკავშირებით,-განუმარტეს, რომ ესაა სოფლებში დანიშნული 
ცეკვის მასწავლებლების ხელფასი. მანვე ისაუბრა, ა(ა).ი.პ-ებში საშტატო 
ერთეულების უმიზეზოდ გაზრდასა და სხვა ნაკლოვანებების შესახებ. 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გ.ღურჯუმელიძემ უპასუხა- ფრაქცია 
„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შეისწავლოს საკითხი და წარმოადგინოს 
დასაბუთებული წინადადება.   

18.11. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიის ფარგლებში, 
2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით მონიტორინგის 
ჩარჩოს და თვითშეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 36 ხმით



12.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) 
შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით განხორციელებული და დაგეგმილი 
განსახორცილებელი ღონისძიებების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერის 
მოადგილის ი.სირაძის ინფორმაციის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი:ირაკლი სირაძე
საკრებულომ ინფორმაცია მიიღო ცნობად.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა 
ლ.საჯაიამ.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


