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ოქმი N5

       ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის

2020 წელი, 4 მარტი
ქ. ოზურგეთი

          11.00 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, ე.გორდელაძე;   მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, 
ლ.მგელაძე, ბ.დოლიძე, დ.ჭაკნელიძე, გ.ჩავლეშვილი, 
გ.თოიძე, შ.გოგიბერიძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრები:მ.ჩხიკვიშვილი,  ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, 
ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, დ.მდინარაძე, ლ.ნინიძე,   
პ.კიღურაძე, გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე, ვ.ნიჟარაძე,  
ვ.ჩხაიძე, გ.თოიძე, ალ.ღლონტი,  ჯ.თავართქილაძე,   
თ.ტუღუში, ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის მერი-კ.შარაშენიძე, მერის მოადგილე 
-ი.სირაძე.

       სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია 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 



            1. ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის’ თავმჯდომარის არჩევის შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ეროდი გორდელაძე
საკრებულომ ბ.ქათამაძის ფრაქციის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ მიიღო 
ცნობად.
          12.2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“-ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.
მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: პელაგია  კალანდაძე
                                    გოჩა კილაძე

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით

      13.3. „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 მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
თაობაზე.
         მომხსენებელი: დავით დარჩია
         თანამომხსენებელი: გ.ღურჯუმელიაძე - 

განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
             14.4.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლეების, რომელშიც 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება  საერთო კრების 
ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ”-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე.
               მომხსენებელი: დავით დარჩია
                თანამომხსენებლები: ოთარ რევიშვილი, 
                                      ეროდი გორდელაძე
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა 31-ხმით
საკითხის განხილვისას საკრებულოს წევრმა მ.ჩხიკვიშვილმა განაცხადა, რომ 

საინტერესო ინიციატივაა, კარგია როცა მუნიციპალიტეტი აქტიურად მუშაობს 
ინოვაციების დასანერგად, მათ შორისაა ელექტრონული პეტიციაც, მაგრამ ცუდია-
როცა პეტიციებში დასმული საკითხები ნაკლებად სრულდება, რაც 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს.

საკრებულოს მუდმივმომქმედი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ 
განახადა, რომ საერთო კრების ლეგიტიმაციისათვის არსებული პროცენტის 
დაწევა არაფერს შეცვლის, ამ საკითხისადმი მიდგომა უნდა შეიცვალოს.

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 



კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი:  ლელა საჯაია
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, მიღებულ იქნა ცნობად.

ამ საკითხის მოსმენის დასრულების შემდეგ ფრაქცია „ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარემ  ტ.აროშიძემ განაცხადა, რომ 
ფრაქციის მიერ ინიცირებულ წარმატებულ სპორტსმენთა დაჯილდოების 
თაობაზე. მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, შესაბამისი 
სამსახური მუშაობს დაჯილდოების წესის პროექტზე. შემდეგ კი 
მუნიციპალიტეტის მერმა კ.შარაშენიძემ 2000 ლარით დააჯილდოვა ბერძნულ-
რომაულ ჭიდაობაში ევროპის ვიცე ჩემპიონი მოზარდთა შორის იური ლომაძე. 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი: გიორგი ჩაგანავა
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, მიღებულ იქნა ცნობად.

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული 
საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი:  ლავრენტი ბიგვავა
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, მიღებულ იქნა ცნობად.

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა და 
ქონების მარტვის, ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი:  ლელა საჯაია
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, მიღებულ იქნა ცნობად.

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, 
საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ 2019 წელს 
გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
მომხსენებელი: დავით დარჩია 
თანამომხსენებელი:  ეროდი გორდელაძე
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, მიღებულ იქნა ცნობად.

საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


