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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითის ხდომის
2020 წელი, 30 აპრილი
ქ. ოზურგეთი
13.00 საათი -14.00 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; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა 
თავმჯდომარეები: ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
ბ.ქათამაძე, შ.გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, ქ.ვასაძე, 
ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, 
დ.მდინარაძე,  ვ.ბერიძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, 
ვ.ნიჟარაძე, ალ.ღლონტი, თ.ტუღუში, ვლ.რლონტი, 
ლ.სიჭინავა, დ.მჟავანაძე, მ.ბერიძე.
მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს 
აპარატის პასუხისმგებელი მუშაკები.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -  46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 28 - ამ, სხდომა უფლებამოსილია 
შეუდგეს მუშაობას.
სხდომის დღისწესრიგის გაცნობამდე სხდომის 
თავმჯდომარემ დ.დარჩიამ მადლობა გადაუხადა ბიუროს 
სხდომის ონლაინ რეჟიმში ჩატარების მონაწილეებს, 
ქართულიარმიის შექმნის დღე მიულოცა სამხედრო 
მოსამსახურეებსა და ვეტერანებს, შემდეგ წუთიერი 



დუმილით პატივი მიაგეს სამშობლოს 
თავისუფლებისათვის დაღუპულთ, საკრებულოს წევრებს  
გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს  28-
ხმით. 

დღის წესრიგი

8.1.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისა და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის განხილვისა და შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებული იქნა 28-ხმით

8.2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2019 წელს განხორციელებული 
შესყიდვების ანგარიშის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 
ცნობად მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებლები: დავით გორდელაძე

გიორგი ჩაგანავა

ამ საკითხის განხილვისას საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ ბ.ქათამაძემ 
თანამომხსენებელს -  დ.გორდელაძეს დაუსვა შეკითხვები: შეწყვეტილი 
ტენდერების-სოფელ ლიხაურსა და მელექედურში, რომელზეც მიიღო შესაბამისი 
განმარტება, ზედმეტად შეძენილი ე.წ. „ფოლადის მავთულბადეების“ შესახებ, 
რომელიც ბეტონის გზის დასაგებად უნდა გამოყენებულიყო, განუმარტეს, რომ 
ბეტონის ქარხანა ვერ  უთავდება სამუშაოთა რაოდენობას, ასევე შეძენილი 4 ტონა 
კირის შესახებ-განუმარტეს, რომ შეძენილი იქნა სადემონსტრაციო 
ნაკვეთებისათვის. მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ 
განაცხადა, რომ ტენდერების გასაჩივრებასა და მსგავს საკითხებზე ანგარიშში 
აუცილებლად უნდა იყოს საუბარი.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა ჩაის სანერგის 
თაობაზე -უპასუხეს, რომ სანერგე მოწყობილია.

საკრებულომ ანაგარიში მიიღო ცნობად.
19.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის განხილვისა და  შემდგომი პროცედურების განსაზღვრის 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: პავლე ჭყონია

გიორგი ჩაგანავა



განკარგულება თანერთვის
მიღებულ იქნა 28-ხმით
საკითხის მოსმენის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ 

გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ ანგარიშში საუბარი არ იყო სარეზერვო ფონდის 
ხარჯვის მიმართულებებზე. მისი აზრით სერიოზული  ანალიზია გასაკეთებელი. 
საქმე იმაშია, რომ ფონდის 100% გახარჯულია  სოციალურ პრობლემებზე, 
აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ანალიზი სოციალური პროგრამების 
დაფინანსებაზე. ასევე საკითხავია, რატომ ხდება ზოგიერთ მუხლებში 
შემოსავლების გაოთხმაგებულად შემოსვლა - ხომ არაა დაგეგმვაში ხარვეზები?, 
უფრო ნათლად უნდა სჩანდეს ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტიანობა. მისცეს 
შესაბამისი განმარტება-მომხსენებელმა აღიარა, რომ სარეზერვო ფონდი მართლაც 
მთლიანად მიმართულია სოციალურ საკითხებზე. მანვე განაცხადა, რომ მერიის 
სამსახურებთან ერთად გადახედავენ სოციალურ პროგრამებს, გაგრძელდება 
მუშაობა შემოსავლებისა და გადასახდელების დაგეგმვის გაუმჯობესებისათვის.

საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა - 2020 წლის 
ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თუ არა თანხა ტურიზმის განვითარებისათვის? 
უპასუხეს დაგეგმილია 60 ათასი ლარის გახარჯვა.

საკრებულოს წევრმა ვ.ჩიგოგიძემ დასვა საკითხი მუნიციპალიტეტის 
ცნობილი, ხელოვანი ადამიანების დასახმარებლად ბიუჯეტში თანხის 
გათვალისწინების შესახებ.

საკრებულოს წევრმა ლ.სიჭინავამ განაცხადა, რომ მართალია მთავრობამ 
წარმოადგინა ანტიკრიზისული გეგმა კორონავირუსთან დაკავშირებით, მაგრამ 
ბევრი ადამიანი რჩება დახმარების გარეშე, აუცილებელია მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში გამოინახოს რეზერვები ამ კუთხით - განუმარტეს, რომ 
მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართონ წერილობით და იმსჯელებენ ამ საკითხზე.

საკრებულოს მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ 
შეაფასა რა წარმოდგენილი ანგარიში-განაცხადა, რომ იგი არ პასუხობს 
საბიუჯეტო კოდექსის 87 -ე მუხლის მოთხოვნებს და წესით არ უნდა დამტკიცდეს, 
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბიუჯეტი ყველა პარამეტრებით წარმატებითაა 
შესრულებული კომისიათა გაერთიანებულმა სხდომამ მხარი დაუჭირა მის 
განხილვა-დამტკიცებას. პარადოქსია, მაგრამ 2018 წლის ანგარიში გაცილებით 
უკეთესი იყო. კრიტიკას ვერ უძლებს სარეზერვო ფონდის ხარჯვის პრაქტიკა, ასი 
პროცენტი მიმართულია სოციალურ საკითხებზე, რომელიც სხვა რომ არა 
ოპონენტებმა შეიძლება ამომრჩევლების მოსყიდვაში        ჩათვალონ. უნდა 
შეიქმნას სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესი.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გ.ჩაგანავამ განაცხადა, 
რომ იზიარებს ანგარიშზე გამოთქმულ შენიშვნებს, კომისიამ იმსჯელა მასზე და 
იმის გათვალისწინებით, რომ მომავალში წარმოდგენილი იქნება უკეთესი 
დოკუმენტი მხარს უჭერენ ანგარიშის დამტკიცებას.

საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან დ.მამალაძემ ლ.ბიგვავას 



დაუსვა შეკითხვა-სარეზერვო ფონდიდან თუ არა საიდან ხდება ამომრჩევლების 
მოსყიდვა? უპასუხეს, რომ  ამომრჩეველთა მოსყიდვა უცხოა მოქმედი 
ხელისუფლებისათვის.

სხდომის თავმჯდომარის დ.დარჩიას წინადადებით დაამტკიცეს ბიუჯეტის 
წლიური ანგარიში.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.
სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა საკრებულოს წევრმა 
დ.მამალაძემ-ფოლკლორის ცენტრთან არსებული მეორე მსოფლიო ომის გმირების 
ძეგლებისა და სახნავ-სათესი სავარგულების ხვნა-თესვის თაობაზე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


