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ოქმი	№20
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომის

2020	წელი,	30	დეკემბერი
ქ.	ოზურგეთი

11.00	საათი	-14.00	საათი
თავმჯდომარეობდა:	დავით	დარჩია--	საკრებულოს	თავმჯდომარე
ესწრებოდნენ:	 მუდმივმოქმედ	 კომისიათა	 თავმჯდომარეები:	 ლ.საჯაია,

ლ.ბიგვავა,	გ.კილაძე,	გ.ჩაგანავა,	ე.გორდელაძე;	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 ფრაქციათა	 თავმჯდომარეები:	 ტ.აროშიძე,
დ.ჭაკნელიძე,	 ბ.დოლიძე,	 გ.ჩაავლეშვილი,	 გ.თოიძე,	 ლ.მგელაძე;
საკრებულოს	 წევრები:მ.ჩხიკვიშვილი,ხ.ცერცვაძე,ვ.ჩიგოგიძე,
ნ.ორაგველიძე,	 ვ.ბერიძე,ლ.ნინიძე,	 პ.კიღურაძე,	 გ.ჩავლეშვილი,
მ.ზოიძე,რ.სკამკოჩაიშვილი,გ.თოიძე,ბ.თოიძე,	 ლ.კილაძე,
ვლ.ჩავლეშვილი,	 ჯ.თავართქილაძე,	 თ.ტუღუში,	 თ.ბურჭულაძე,
ლ.სიჭინავა.
მუნიციპალიტეტის	მერი-კ.შარაშენიძე.
სხდომის	თავმჯდომარე	დ.დარჩია	მიესალმა	საკრებულოს	წევრებს,
მიაწოდა	ინფორმაცია	ქვორუმზე	-46	წევრიდან	რეგისტრაცია	გაიარა
29	 -მ,	 სხდომა	 უფლებამოსილია	 შეუდგეს	 მუშაობას,	 გააცნო
სხდომის	დღის	წესრიგი,	რომელიც	დაამტკიცეს	29-ხმით.

დღის	წესრიგი

19.1.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების
შესახებ“	 -	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	დადგენილების	 მიღების
თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	პავლე	ჭყონია

გიორგი	ჩაგანავა

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

მომხსენებელმა	დ.დარჩიამ	აღნიშნა-	2021	წლის	ბიუჯეტის	პროექტი	იმითაა
განსაკუთრებული,	 რომ	 მისი	 მიღება	 ხდება	 პანდემიის	 პირობებში,	 იმედი
გამოთქვა-ბიუჯეტი	 ყველა	 პარამეტრის	 მიხედვით	 შესრულდება,	 ხაზი	 გაუსვა
ობიექტური	 მიზეზებით	 ბიუჯეტის	 შემცირებას,	 იმასაც,	 რომ	 ეს	 პროექტი	 უფრო
დახვეწილი	და	 სრულყოფილია	 პროგრამულად,	დამდეგი	 ახალი	 წელი	 მიულოცა
საკრებულოს	 წევრებსა	 და	 დამსწრეთ	 და	 სიტყვა	 გადასცა	 თანამომხსენებელს



პ.ჭყონიას,	რომელმაც	საკრებულოს	წევრებს	გააცნო	კორექტირებული	ბიუჯეტის
ძირითადი	პარამეტრები,	 შემოსავლები	და	ხარჯები,	 პროგრამები	და	 სიახლეები,
აღნიშნა,	 რომ	 შენიშვნები	 და	 რეკომენდაციები	 მაქსიმალურად
გათვალისწინებულია,	 ადმინისტრაციული	 ხარჯები	 არ	 გაზრდილა,	 დარჩა	 2020
წლის	 დონეზე.	 განაცხადა,	 რომ	 ახალი	 წლიდან	 ბიუჯეტის	 ხარჯების	 გაცემა
მოხდება	დარიცხვის	მეთოდით.

მუნიციპალიტეტის	 მერმა	 -კ.შარაშენიძემ	 აღნიშნა	 ბიუჯეტის	 პროექტის
შესადგენად	 გაწეულ	 მუშაობაზე,	 განაცხადა,	 რომ	 იგი	 ცოცხალი	 ორგანიზმია	 და
საჭიროების	 შემთხვევაში	 მოხდება	 მუხლებს	 შიგნით	 თანხების	 კორექტირება,
მადლობა	 გადაუხადა	 საკრებულოს	თანამდებობის	 პირებს,	 წევრებსა	 და	 მერიის
სამსახურებს	 2020წლის	 ბიუჯეტის	 შესრულებისა	 და	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის
პროექტის	 შედგენისათვის	 გაწეულ	 მუშაობაში.	 რაც	 შეეხება	 ე,წ.	 სასწორების
შეძენის	 პრობლემას	 -განაცხადა,	 რომ	 მოსაგვარებელია	 იურიდიული	 მხარე,
ისაუბრა	 ინფრასტრუქტურულ	 პროექტებზე	 და	 განაცხადა-არცერთი
ადმინისტრაციული	 ერთეული	 არ	 დარჩება	 ყურადღების	 გარეშე.	 აღნიშნა,	 რომ
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტი	ერთ-ერთი	მოწინავეა	ქვეყანაში	და	დამდეგი	ახალი
წელი	მიულოცა	დამსწრეთ.

ამის	შემდეგ	მერის	განცხადებას	სასწორების	თაობაზე	უპასუხა	არასამთავრობო
ორგანიზაციის	 წარმომადგენელმა	 -ი.გორდელაძემ-განაცხადა,	 რომ	 სასწორების
თემა	 განვლილია	 ყველა	 ინსტანციაში,	 საპატრულო	 პოლიციამ	 სასწორების
შეძენისა	 და	 გადმოცემის	 შემთხვევაში	 მზაობა	 გამოთქვა	 განახორციელოს
ავტომანქანების	მონიტორინგი.	ამიტომ	პრობლემა	არ	უნდა	იყოს.	აღნიშნა	ასევე
ექადიაში	ქიმიური	ქარხნის	მშენებლობაზე	და	საკრებულოს	სთხოვა	მხარდაჭერა.

მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 უფროსმა	 ლ.თავაძემ	 განაცხადა,	 რომ
სასწორების	 შეძენა	 არაა	 მუნიციპალიტეტის	 პირდაპირი	 უფლებამოსილება,
ამიტომ	 მოსაფიქრებელია	 გზები	 იურდიული	 მხარის	 მოსაწესრიგებლად.
საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 გ.ღურჯუმელიძემ	 განაცხადა,	 რომ
სასწორები	 უნდა	 გადაეცეს	 საპატრულოს	 მუნიციპალიტეტსა	 და	 მას	 შორის
გაფორმებული	 მემორანდუმის	 საფუძველზე,	 რაც	 შეეხება	 ქიმიურ	 ქარხანას,
საკრებულო	ამზადებს	წერილს	და	გადააგზავნის	მთავრობაში.

საკრებულოს	წევრმა	ნ.ორაგველიძემ	განაცხადა,	რომ	სოციალურ	პაკეტებში	არაა
გათვალისწინებული	 მედიკამენტებით	 დახმარება,	 საკრებულოს	 დარგობრივი
კომისიის	თავმჯდომარემ	ლ.საჯაიამ	განუმარტა,	რომ	გათვალისწინებულია.	ასევე
ნ.ორაგველიძემ	 განაცხადა,	 რომ	 ანასეულში	 შესაკეთებელია	 წყალსადენის
გაყვანის	 გამო	 დაზიანებული	 გზები,	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა-კ.შარაშენიძემ
განმარტა,	რომ	გზა	გაკეთდება	წყალსადენის	სამუშაოების	დასრულების	შემდეგ.

ამის	 შემდეგ	 ონლაინ	 რეჟიმში	 შემოვიდა	 მოქალაქის	 განცხადება	 შეკვეთილის
გზის	 რეაბილიტაციის	 თაობაზე,	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა-კ.შარაშენიძემ	 აქაც
განმარტა,	 რომ	 გზის	 რეაბილიტაცია	 მოხდება	 წყალ-კანალიზაციის	 სამუშაოების
დასრულების	შემდეგ.

საკრებულოს	 წევრმა	 თ.ტუღუშმა	 ითხოვა	 სოფელ	 ნატანების	 სამუსიკო	 სკოლი
შენობის	 შეკეთება,	 მუნიციპალიტეტის	 მერმა-კ.შარაშენიძემ	 უპასუხა,	 რომ
დროებით	სკოლის	ფუნქციონირება	შეიძლება	ადმინისტრაციულ	შენობაში.

საკრებულოს	დარგობრივი	კომისიის	თავმჯდომარემ	ლ.ბიგვავამ	განაცხადა,	რომ
მართლაც	 განსაკუთრებულ	 ვითარებაში	 ხდება	 ბიუჯეტის	 პროექტის	 განხილვა,
კომისიამ	 იმსჯელა	 მასზე	 და	 მიიჩნია	 მისაღებად,	 დაიხვეწა	 პროგრამული



ფორმატი,	 მაგრამ	 არის	 ხარვეზებიც,	 უფრო	 დეტალურად	 უნდა	 იყოს	 ჩაშლილი
თითოეული	 პროგრამა-	 მიუხედავად	 შენიშვნების	 გათვალისწინებისა,
მისასალმებელია	 დარიცხვის	 მეთოდზე	 გადასვლა,	 ბიუჯეტში	 არაა
გათვალისწინებული	 დამისამართებისათვის	 ხარჯები,	 სამგზავრო	 გადაზიდვების
წესს	 ამტკიცებს	 მუნიციპალიტეტი,	 მაგრამ	 ამ	 ღონისძიებებზე	 არაა	 აღნიშნული
ბიუჯეტში,	 სარეზერვო	 ფონდის	 სოციალურ	 სფეროზე	 ხარჯვა	 არაა
გამართლებული.

საკრებულოს	 წევრმა	 ხ.ცერცვაძემ	 ითხოვა	 „დღის	 ცენტრისათვის“	 სადაც	 23
ბენეფიციარის	 ნაცვლად	 30	 -ია,	 დაფინანსების	 გაზრდა,	 მერმა	 კ.შარაშენიძემ
განუმარტა,	რომ	წლის	მანძილზე	დაუმატებენ	თანხას.

საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 გ.ჩაგანავამ
განაცხადა,	 რომ	 შენიშვნები	 გათვალისწინებულია	 და	 კომისია	 მხარს	 უჭერს
პროექტს.	პროექტს	მხარი	დაუჭირეს	ასევე	საკრებულოს	დარგობრივი	კომისიების
თავმჯდომარეებმა	ლ.საჯაიამ	და	გ.კილაძემ.

უმრავლესობის	ფრაქციის	თავმჯდომარემ	ტ.აროშიძემ	განაცხადა,	რომ	ფრაქციამ
იმსჯელა	 და	 მხარს	 უჭერს	 პროექტს.	 ფრაქციის	 თავმჯდომარემ	 ლ.მგელაძემ
განაცხადა,	 რომ	 რაკი	 სასწორების	 საქმეში	 მიღწეული	 იქნა	 შეთანხმება,	 მხარს
უჭერენ	 პროექტს.	 ამასთან	 აღნიშნა,	 რომ	 სასურველია	 ინფრასტრუქტურული
სამუშაოები	ქალაქად	მეტად	იყოს	გათვალისწინებული.

სხდომის	 თავმჯდომარემ	 დ.დარჩიამ	 საკითხი	 დააყენა	 კენჭისყრაზე,	 მიღებულ
იქნა	 29	 ხმით.	 სხდომის	 თავმჯდომარემ	 დამსწრეთ	 მიულოცა	 ბიუჯეტის
დამტკიცება.

მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსმა
გ.მამაკაიშვილმა	მადლობა	გადაიხადა	ერთობლივი	მუშაობისათვის.

20.2.	 ,,ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული
სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 -
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	ლელა	საჯაია

გიორგი	ჩაგანავა

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის
განყოფილების	 უფროსმა	 პ.ჭყონიამ	 განაცხადა,	 რომ	 წესის	 მე-	 14	 მუხლის	N1,2
პუნქტში	 შევა	 ცვლილება,	 კომუნალურ	 გადასახადებს	 დაემატება	 წყლის
გადასახადი.

62.3.,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 ქონების
საპრივატიზაციო	 ობიექტების	 ნუსხის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 -	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	განკარგულების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია



თანამომხსენებელ:	გოჩა	კილაძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

63.4.ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ქონების
პრივატიზაციის	 გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტის	 განხილვისა	 და	 შემდგომი
პროცედურების	განსაზღვრის	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:გოჩა	კილაძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

64.5.,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 უძრავი	 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	29-ხმით

65.6.	 ,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 გამჭვირვალობისა	 და
კეთილსინდისიერების	 ამაღლების	 2019-2022	 წლების	 სტრატეგიით
გათვალისწინებული	 ვალდებულებების	 შესრულების	 მონიტორინგისა	 და
შეფასების	 მიზნით	 შექმნილი	 დროებითი	 სამუშაო	 ჯგუფის	 უფლებამოსილების
ვადის	 გაგრძელების	 შესახებ“	 -	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	გიორგი	ღურჯუმელიძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

სამუშაო	 ჯგუფს	 უფლებამოსილების	 ვადა	 გაუგრძელდება	 2021	 წლის	 7-
თებერვლამდე.

66.7.	 ,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 რეგისტრირებულ
ამომრჩეველთა	 არანაკლებ	 0.5%-ის	 მიერ	 ელექტრონული	 ფორმით
წარმოდგენილი	 პეტიციის	 გათვალისწინებით	 ,,ქალაქ	 ოზურგეთის	 გენერალური
გეგმის	მომზადების	პროცესში“	 -	 მოქალაქეთა	ინფორმირებისა	და	ჩართულობის
მიზნით	 შექმნილი	 დროებითი	 სამუშაო	 ჯგუფის	 უფლებამოსილების	 ვადის
გაგრძელების	 შესახებ“	 -	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

განკარგულების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	გიორგი	ღურჯუმელიძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	29-ხმით

სამუშაო	 ჯგუფს	 უფლებამოსილების	 ვადა	 გაუგრძელდება	 2021	 წლის	 7-
თებერვლამდე.

საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ	 გ.ღურჯუმელიძემ	 მადლობა
გადაუხადა	 საკრებულოს	 კომისიების,	 ფრაქციების	 თავმჯდომარეებს,
საკრებულოს	წევრებს,	აპარატს,	მერიის	თანამდებობის	პირებსა	და	სამსახურებს
2020	წელში	გაწეული	ერთობლივი	მუშაობისათვის.

სხდომა	დახურულად	გამოცხადდა.

სხდომის	 დახურვის	 შემდეგ	 სხვადასხვა	 საკითხზე	 განცხადებები	 გააკეთეს
საკრებულოს	წევრებმა:ლ.მგელაძემ	და	მ.ჩხიკვიშვილმა.

დავით	დარჩია

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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