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                                                                                     ოქმი N15

         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მორიგი სხდომის
    
                                                                                 
                                                                                       2020 წელი, 2 სექტემბერი 

                        ქ. ოზურგეთი
    11.00 საათი -13.00 საათი

თავმ                    თავმჯდომარეობდა: გიორგი ღურჯუმელიძე, საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე.

ესწრებოდნენ:მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები:ლ.ბიგვავა, 
გ.ჩაგანავა, ლ.საჯაია, გ.კილაძე, ე.გორდელაძე;  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები : 
ტ.აროშიძე, ბ.ქათამაძე,  ბ.დოლიძე, შ.გოგიბერიძე, ლ.მგელაძე; 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: მ.ჩხიკვიშვილი, 
ხ.ცერცვაძე, ნ.ორაგველიძე,  დ.მამალაძე, შ.თავდიშვილი,   
ვ.ბერიძე, გ.მდინარაძე,  ლ.ნინიძე, პ.კიღურაძე,   გ.ჩავლეშვილი, 
მ.ზოიძე, რ.სკამკოჩაიშვილი, ვ.ჩხაიძე, ბ.თოიძე, ალ.ღლონტი,  
ვლ.ჩავლეშვილი, თ.ტუღუში,     ვლ.ღლონტი,   თ.ბურჭულაძე, 
ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს აპარატის 
პასუხისმგებელი მუშაკები, მასმედიის წარმომადგენლები.

სხდომის თავმჯდომარე გ.ღურჯუმელიძე  მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, მიაწოდა ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან 
რეგისტრაცია გაიარა 31 -მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს 
მუშაობას. გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს 
31-ხმით.  

                                                                
                                                                 

                                                                    დღის წესრიგი



27.1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალეკო მამეშვილი

               გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ 

განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
28.2. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი:გიორგი ღურჯუმელიძე 
თანამომხსენებლები: ალეკო მამეშვილი

                გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ 

განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
29.3. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ.26.33.23.103) 
შემოქმედის  ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალეკო მამეშვილი

                 გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ 

განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომამ გადაწყვიტოს მისი 
საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაზე დაყენების საკითხი.
30.4. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020-2021 წლებში, საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და 
დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ ო.თოთიბაძე 



მივლინებაში ყოფნის გამო ვერ ესწრება სხდომას. საკრებულოს წევრმა ლ.საჯაიამ 
დასვა შეკითხვა-ლესელიძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობაა 
გათვალისწინებული, ასფალტი არ დაიგება? -მიეცა განმარტება.

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
31.5. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად საჯარო 
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალეკო მამეშვილი

გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ 
განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
32.6. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა 
ნასაკირალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულიების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 26.29.24.112.498.00 კვ.მ.) სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ალეკო მამეშვილი

გოჩა კილაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.კილაძემ განაცხადა, რომ კომისიამ 

განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
33.7.  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გაეროს განვითარების 
პროგრამა საქართველოში (UNDP) შორის გაფორმებული საგრანტო 
ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: თამაზ ლომჯარია

გია მამაკაიშვილი
გიორგი ჩაგანავა
ლავრენტი ბიგვავა

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ დასვა შეკითხვა -რატომ იყიდება 

კურორტ გომისმთაზე 100 კვ.მ. მიწის ფართობი და როდის დასრულდება 
განაშენიანების გეგმის შედგენა?-მიეცა განმარტება. სხდომის თავმჯდომარემ 
გ.ღურჯუმელიძემ მადლობა გადაუხადა დონორ ორგანიზაციებს.

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 



კომისიამ განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.
34.8. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის 
განთავსების რეგულირების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: ლაშა თავაძე

ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
ამ საკითხის განხილვისას იყო შენიშვნა-„სემინარიის“ ნაცვლად ჩაიწეროს 

,,სამრევლო სკოლა“. სხდომის თავმჯდომარემ გ.ღურჯუმელიძემ განაცხადა, რომ 
სააგიტაციო მასალების გაკვრის ობიექტების ნუსხიდან ამოღებული უნდა იქნეს 
რამდენიმე აბულატორიის შენობა. საკრებულოს დარგობრივი კომისიის 
თავმჯდომარემ ლ.საჯაიამ დააყენა წინადადება სააგიტაციო მასალების გასაკრავი 
ობიექტების ნუსხიდან ამოეღოთ საბავშვო ბაღების შენობები და ღობეები, რასაც 
საკრებულოს წევრებმა დაუჭირეს მხარი.

საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ განკარგულების 
მიღებამდე გაკრული სააგიტაციო მასალა უკანონოა და უნდა იმუშაოს 
ზედამხედველობის სამსახურმა.

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს, ამასთან მოითხოვა ანასეულის 
დასახლება შეეტანათ სააგიტაციო მასალების განთავსების ადგილების ნუსხაში.
13.9. .“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის 
N32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: გიორგი ღურჯუმელიძე
თანამომხსენებლები: გია მამაკაიშვილი

 გიორგი ჩაგანავა
 ლავრენტი ბიგვავა

დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
 კომისიის თავმჯდომარემ, ლ.საჯაიამ დასვა შეკითხვა-პრობლემები ხომ არ 

შეიქმნება 100% გრანტის მიმღები სკოლებისა და აბიტურიენტების 
დაჯილდოებაში?-მიეცა განმარტება. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარემ 
ბ.ქათამაძემ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის მარტის თვის სხდომაზე 
საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება იური ლომაძის დაჯილდოების შესახებ, 
რომელიც დღემდე არ განხორციელებულა. მიეცა დავალება საკრებულოს 
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარეს ლ.საჯაიას კონტროლზე აიყვანოს ეს 
საკითხი. 

დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ გ.ჩაგანავამ განაცხადა, რომ 
კომისიამ განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს.

საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ განცხადება გააკეთა სხდომის 
თავმჯდომარემ გ.ღურჯუმელიძემ-საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების 
შესაბამისად საკრებულოს წევრებმა, პანდემიის გამო, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული გაწეული მუშაობის ანგარიშები მიმდინარე წლის 1-
ნოემბრამდე უნდა წარმოადგინონ საკრებულოს აპარატში საჯაროდ 



გამოსაქვეყნებლად.

                       საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

გიორგი ღურჯუმელიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


