
ოქმი:ო37.37210632

თარიღი:04/03/2021

ოქმი	N4
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	მორიგი	სხდომის

2021	წელი,	4	მარტი

ქ	ოზურგეთი

11.00-12.00	საათი
თავმჯდომარეობდა:	დავით	დარჩია--	საკრებულოს	თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:თავმჯდომარისმოადგილე	 გ.ღურჯუმელიძე,	 მუდმივმოქმედ
კომისიათა	თავმჯდომარეები:	ლ.	ბიგვავა,	გ.კილაძე,	გ.ჩაგანავა,	ლ.საჯაია,
ე.გორდელაძე;	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 ფრაქციათა
თავმჯდომარეები:	ტ.აროშიძე,	 გ.ჩავლეშვილი,	დ.ჭაკნელიძე,	 გ.თოიძე,	ლ.
მგელაძე;	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	წევრები:	 ქ.	 ვასაძე,	 ვ.	ბერიძე,
ლ.	ნინიძე,	პ.	კიღურაძე,	გ.	ჩავლეშვილი,	მ.	ზოიძე,	ვ.ნიჟარაძე,	ვ.ჩხაიძე,	ბ.
თოიძე,	ალ.	ღლონტი,	თ.	ტუღუში,	ვლ.ღლონტი,	ლ.	სიჭინავა,	მ.ბერიძე.
სხდომის	თავმჯდომარე	დ.	დარჩია	მიესალმა	საკრებულოს	წევრებს,
მიაწოდა	 ინფორმაცია	 ქვორუმზე	 -	 46	 წევრიდან	 რეგისტრაცია
გაიარა	26	-მა,	სხდომა	უფლებამოსილია	შეუდგეს	მუშაობას,	გააცნო
სხდომის	დღის	წესრიგი,	რომელიც	დაამტკიცეს	26-ხმით.

დღის	წესრიგი

3.1.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერისა	 და	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ
მუნიციპალიტეტის	 ამომრჩევლებთან	 საჯარო	 შეხვედრების	 მოწყობის	 წესის,
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	მერისა	და	საკრებულოს	წევრის	მიერ	დ	გაწეული
მუშაობის	 ანგარიშის	 ფორმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 30	 აპრილის	 N8	 დადგენილებაში
ცვლილებების	 შეტანის	 თაობაზე“	 -ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	მიღების	შესახებ.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები	ლევან	ხინთიბიძე

გიორგი	ღურჯუმელიძე

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

4.2„ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საბიუჯეტო	 ორგანიზაციების	 ბიუჯეტის
შესრულების	 წლიური	 ანგარიშისფორმებისა	 და	 მათი	 წარდგენის	 ვადის



დამტკიცების	 შესახებ“ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ლევან	ხინთიბიძე

გიორგი	ღურჯუმელიძე

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

5.3.	 „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
შესახებ“	-ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის
მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ლაშა	თავაძე

ეროდი	გორდელაძე

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

6.4.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და
ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 29	 ნოემბრის	 N26	 დადგენილებაში
ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ“	 -ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ლაშა	თავაძე

ეროდი	გორდელაძე

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

7.5.	„ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	დებულების	დამტკიცების	შესახებ“	 -
ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 29	 ნოემბრის	 N22
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ“--ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ლაშა	თავაძე

ეროდი	გორდელაძე



დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

11.6.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 ქონების	 პრივატიზაციის
გეგმის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 -ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ათანდილ	ჩხაიძე

გოჩა	კილაძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

ამ	 საკითხიდან	 დარგობრივი	 კომისიის	 თავმჯდომარის	 გ.კილაძის	 წინადადებით
და	 საკრებულოს	 წვრების	 თანხმობით	 ,პროექტიდან	 ნახაზების	 კორექტირების
მიზნით	 ამოღებული	 იქნა	 სოფელ	 შრომაში	 არსებული	 ორი	 მიწის	 ნაკვეთი.	 (ს/კ
26.02.10.177	და	26.02.10.219).

12.7.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ზედამხედველობის	 სამსახურში
ადმინისტრაციული	 და	 სამშენებლო	 სამართალდარღვევის	 საქმის
ადმინისტრაციული	წარმოებისას	გამოსაყენებელი	დოკუმენტების	ფორმებისა	და
აღრიცხვა-ანგარიშგების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“-ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად	 საჯარო
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	მიხეილ	შილაკაძე

ეროდი	გორდელაძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

საჯარო	დამინისტრაციული	წარმოების	ვადად	განისაზღვრა	მიმდინარე	წლის	23
მარტი.

13.8.	 „ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული
სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“-
ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020	 წლის	 30	 დეკემბრის	 N20
დადგენილებაში	ცვლილებების	შეტანის	თაობაზე“-ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	ირაკლი	სირაძე

ლელა	საჯაია

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საჯარო	დამინისტრაციული	წარმოების	ვადად	განისაზღვრა	მიმდინარე	წლის	23
მარტი.

14.9.	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 წარმოდგენილი,	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	2020-2021	წლებში,	საქართველოს	რეგიონებში
განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან,	 განსახორციელებელი	 და
დასაფინანსებელი	ინფრასტრუქტურული	პროექტების	მოწონების	შესახებ.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებლები:	თემურაზ	გიორგაძე

ლავრენტი	ბიგვავა

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-ხმით

10.	 „ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრების	 მიერ	 2020	 წლის
გაწეული	 მუშაობის	 შესახებ“	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოსათვის
ინფორმაციის	მიწოდებისა	და	ცნობად	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	ნანა	თავდუმაძე

საკრებულომ	ინფორმაცია	მიიღო	ცნობად.

სხდომა	დახურულად	გამოცხადდა.

სხდომის	 დახურვის	 შემდეგ	 მოისმინეს	 ინფორმაცია	 ახალგაზრდა
პედაგოგთა	კავშირის	პროექტის	შესახებ.

დავით	დარჩია

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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