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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის

2020 წელი, 15 ივლისი
                ქ. ოზურგეთი

      16.00 საათი -17.00 საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - საკრებულოს თავმჯდომარე.
ესწრებოდნენ: მუდმივმომქმედ კომისიათა თავმჯდომარეები: ლ.ბიგვავა, 

ლ.საჯაია, გ.ჩაგანავა;  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქციათა თავმჯდომარეები: ტ.აროშიძე, დ.ჭაკნელიძე, 
ლ.მგელაძე; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები: 
ხ.ცერცვაძე, ვ.ჩიგოგიძე, ნ.ორაგველიძე, დ.მამალაძე, 
დ.მდინარაძე, ვ.ბერიძე,  ლ.ნინიძე,  პ.კიღურაძე,  
გ.ჩავლეშვილი, მ.ზოიძე,  ბ.თოიძე, ლ.კილაძე, 
ალ.ღლონტი,  ვლ.ჩავლეშვილი, თ.ტუღუში, ვლ.ღლონტი, 
თ.ბურჭულაძე, ლ.სიჭინავა, დ.მჟავანაძე.
სხდომის თავმჯდომარე დ.დარჩია  მიესალმა საკრებულოს 
წევრებს, განაცხადა, რომ სხდომა მოწვეულ იქნა 
მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით, მიაწოდა 
ინფორმაცია ქვორუმზე -46 წევრიდან რეგისტრაცია გაიარა 
26 -მა, სხდომა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას. დღის 
წესრიგის გაცნობამდე სხდომის თავმჯდომარემ 
დ.დარჩიამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტირების 
პროექტმა ქ.ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
დიდი გამოხმაურება ჰპოვა, ბიუჯეტირება ნაცვლად 150 
ათასი ლარისა განხორციელდა 300 ათასით, კარგია როცა ამ 
პროცესში აქტიურად ჩაება ახალგაზრდობა, გააჟღერა 
ინიციატივა, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტირება 
განხორციელდეს მთელს მუნიციპალიტეტში. სიტყვა 
ვრცელი ინფორმაციისათვის გადასცა  პროექტის 
კოორდინატორს, საკრებულოს აპარატის უფროსს 



ნ.თავდუმაძეს, რომელმაც გააკეთა ვრცელი ინფორმაცია 
და საკრებულოს წევრებს მოუწოდა მხარი დაეჭირათ 
პროექტისათვის. სხდომის თავმჯდომარემ შემდეგ 
საკრებულოს წევრებს გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, 
რომელიც დაამტკიცეს 26-ხმით.
 

                                                                    დღის წესრიგი

11.1. „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 
თაობაზე“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების 
შესახებ.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ლაშა თავაძე
დადგენილება თან ერთვის
მიღებულ იქნა  26 ხმით 
24.2.,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020-2021 წლებში, საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი 
და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების  მიღების თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით დარჩია
თანამომხსენებელი: ოსიკო თოთიბაძე

                                                    ლავრენტი ბიგვავა
განკარგულება თან ერთვის
მიღებულ იქნა  26  ხმით
დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარემ ლ.ბიგვავამ განაცხადა, რომ 

კომისიამ განიხილა და მხარს უჭერს პროექტს, არის შენიშვნებიც-აუცილებლად 
უნდა იქნეს შეტანილი პროექტების სიაში დამენიას ქუჩის რეაბილიტაცია, 
ე.წ.“ვატულოს უბნის“ ნაცვლად უნდა ჩაიწეროს სოფელ ბოხვაურის მე-14 ქუჩა, 
ასევე სოფელ დვაბზუში 1300 გრძივი მეტრი გზის რეაბილიტაცია, აქედან 
ნახევარი სოფელ ბოხვაურისაა-უნდა დაკონკრეტდეს.

              25.3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომ     მომხსენებელი: დავით დარჩია
               თანამომხსენებელი: ალეკო მამეშვილი
               განკარგულება თან ერთვის

მიღებულ იქნა  26  ხმით
საკრებულოს სხდომა დახურულად გამოცხადდა.

            საკითხების განხილვის დასრულების შემდეგ გაკეთდა 
განცხადებები:საკრებულოს წევრმა ნ.ორაგველიძემ განაცხადა, რომ ინდური 
კომპანია, რომელსაც ადრე სურდა ტყვიის გადამამუშავებელი საწარმოს აგება და 



მოსახლეობის მასობრივი პროტესტის შემდეგ გადაიფიქრა, ახლა აპირებს 
ალუმინის გადამამუშავებელი საწარმოს გახსნას, რომელიც არანაკლებ 
დააჭუჭყიანებს გარემოს, ითხოვა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისაგან 
დახმარება. საკრებულოს წევრმა დ.მდინარაძემ განაცხადა, რომ ოზურგეთში 
გაიხსნა კოვიდ 19 დიაგნოსტიკის ლაბორატორია. საკრებულოს წევრმა ლ.საჯაიამ 
განაცხადა, რომ შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკის გახსნა დიდ წვლილს 
შეიტანს ოზურგეთის ტურისტული პოტენციალის გაზრდაში და მადლობა 
გადაუხადა ქველმომქმედ ბ.ივანიშვილს მისი აშენებისათვის.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


