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ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგგარეშე
სხდომის

2022	წელი,

31	მარტი

ქ.	ოზურგეთი

12.00	-14	.00	საათი

თავმჯდომარეობდა	:	დავით	დარჩია-მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარის
პირველი	 მოადგილე	 ლ.	 ბიგვავა,	 მოადგილეები:	 ტ.	 აროშიძე,
ნ.ჭანიშვილი;	 მუდმივმოქმედი	 კომისიების	 თავმჯდომარეები:	 გ.
ჩავლეშვილი,	 ქ.	 ხომერიკი,	 პ.	 კიღურაძე,	 დ.	 ჭაკნელიძე,	 ბ.
თოიძე;	 ფრაქციათა	 თავმჯდომარეები:	 მ.	 ჩხიკვიშვილი,	 ალ.
ბურჭულაძე,	 დ.	 მჟავანაძე;	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
წევრები:	მ.	ვაშალომიძე,	ხ.	 ცერცვაძე,	 გ.	კილაძე,	ე.	გორდელაძე,
გ.	 მდინარაძე,	 ვლ.	 ხავთასი,	 ნ.	 ღაჟონია,	 ნ.	 ურუშაძე,	 პ.
სალუქვაძე,	 ი.	 თუთბერიძე,	 გ.	 შილაკაძე,	 თ.	 ნიკოლაშვილი,	 ხ.
თავდიშვილი,	 გ.	 შარაშენიძე,	 გ.	 სირაძე,	 დ.	 მდინარაძე,	 ნ.
ნადირაშვილი,	ნ.	სარჯველაძე,	ტ.	მგელაძე,	ნ.მახარაძე.

მერის	 პირველი	 მოადგილე	 გ.ღურჯუმელიძე,	 მერის
მოადგილეები:ნ.გოლიაძე	და	ნ.ბოლქვაძე.

	 	 	 	 დ.	 დარჩია	 მიესალმა	 საკრებულოს	 წევრებს,	 მიაწოდა
ინფორმაცია	 ქვორუმზე,	 45	 საკრებულოს	 წევრიდან
რეგისტრაცია	 გაიარა	 32-მა,	 საკრებულო	 უფლებამოსილია
შეუდგეს	მუშაობას,	გააცნო	სხდომის	დღის	წესრიგი,	რომელიც
დაამტკიცეს	32	-ხმით.
საკითხების	განხილვის	დაწყებამდე	სხდომის	თავმჯდომარემ	დ.
დარჩიამ	სოლიდარობა	გამოუცხადა	 უკრაინელ	 ხალხს,	 შემდეგ
მისი	 წინადადებით	 საკრებულოს	 წევრებმა	 და	 დამსწრე
საზოგადოებამ	 წუთიერი	 დუმილით	 პატივი	 მიაგო	 უკრაინის
ომში	გარდაცვლილ	ქართველ	მეომრებს.

დღის	წესრიგი



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

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	გიორგი	ღურჯუმელიძე

პაატა	კიღურაძე

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-	ხმით

საკითხზე	 მსჯელობის	დაწყებამდე,	 საკრებულოს	 წევრმა	 პარტია	 „ერთიანი
ნაციონალური	 მოძრაობიდან“	 თ.	 ნიკოლაშვილმა	 თითქოსდა	 მუნიციპალიტეტში
ხალხის	 პრობლემებზე	 საუბრის	 მოტივით	 ითხოვა	 სიტყვა	 და	 ისე,	 რომ	 არ
დალოდებია	 სხდომის	 თავმჯდომარის	 დ.	 დარჩიას	 ნებართვას,	 დაიწყო	 ხმის
გამაძლიერებლით	 ლაპარაკი,	 სხდომის	 თავმჯდომარემ	 დ.	 დარჩიამ	 სთხოვა
დაეცვა	 რეგლამენტის	 მოთხოვნები	 და	 საკითხების	 განხილვის	 დამთავრების
შემდეგ	 გაეკეთებინა	 განცხადება,	 იგი	 არ	დაემორჩილა	 ამ	 მოთხოვნას	და	 კვლავ
გააგრძელა	ლაპარაკი,	რის	შემდეგ	სხდომის	მუშაობის	ჩაშლის	მცდელობისათვის,
სხდომის	 თავმჯდომარემ	 გააფრთხილა	 და	 განუცხადა,	 რომ	 აურზაურის
გაგრძელების	 შემთხვევაში,	 დაატოვებინებდა	 სხდომათა	 დარბაზს.	 თ.
ნიკოლაშვილს	 გამოესარჩლა	 ფრაქციის	 თავმჯდომარე	 დ.მჟავანაძე,	 რომელმაც
შეურაცხმყოფელი	 სიტყვებით	 მიმართა	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველ
მოადგილეს	 ლ.	 ბიგვავას,	 სათანადო	 პასუხის	 მიღების	 შემდეგ	 ფრაქციამ,
პროტესტის	ნიშნად,	დატოვა	სხდომათა	დარბაზი.

თანამომხსენებელმა	 გ.ღურჯუმელიძემ	 საკითზე	 მსჯელობამდე
საკრებულოს	 წევრებსა	 და	 დამსწრეთ	 მიულოცა	 31	 მარტი,	 საქართველოს
დამოუკიდებლობის	 აღდგენის	 რეფერენდუმის	 დღე,	 შემდეგ	 მოკლედ	 შეაფასა
პარტია	 „ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 მიერ	 სხდომის	 ჩაშლისათვის
დადგმული	 მასკარადი.	 საკრებულოს	 წევრებს	 ვრცლად	 გააცნო	 დადგენილების
პროექტი.

8.2.	 ,,ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული
ჯანმრთელობის	დაცვის	და	სოციალური	დახმარების	გაცემისა	და	მიღების	წესის
დამტკიცების	 შესახებ“	 -	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	მიღების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	ნათია	გოლიაძე

ქეთევან	ხომერიკი

დადგენილება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26	-	ხმით

თანამომხსენებელმა,	 ნ.	 გოლიაძემ,	 საკრებულოს	 წვრებს	 გააცნო	 ის
ცვლილებები,	 რომლებიც	 დაემატა	 ადრე	 არსებულ	 დადგენილებას,	 ასევე
რამოდენიმე	მუხლში	მერიის	შესაბამისი	სამსახურის	წინადადებით	წარმოდგენილ



პროექტში	დამატებით	შესატანი	ცვლილებები.

დარგობრივი	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 ქ.	 ხომერიკმა	 განაცხადა,	 რომ
კომისიამ	 იმსჯელა	 და	 მოიწონა	 პროექტი,	 ამასთან	 მხარს	 უჭერს	 სხდომაზე
დასახელებულ	ცვლილებებსაც.

ფრაქცია	 „ოზურგეთი	 საქართველოსათვის“	 თავმჯდომარემ	 ალ.
ბურჭულაძემ	განაცხადა	ფრაქცია	მხარს	უჭერს	დადგენილების	მიღებას,	ამასთან
გამოთქვა	 აზრი,	 რომ	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 შესაძლებელია	 მერიის
თანამონაწლეობით	 გაიხსნას	 შ.შ.მ-პირების	 სარეაბილიტაციო	 ცენტრი.	 შემდეგ
დააყენა	 საკითხი	 მუნიციპალიტეტში	 წყალმომარაგების	 გაუმჯობესების,
კანალიზაციის	 სისტემის	 მშენებლობის	 დაპროექტების,	 ქ.	 ოზურგეთში	 მდებარე
მუნიციპალიტეტის	 სოციალურ	 საცხოვრისში	 არსებული	 მძიმე	 სიტუაციის
მოწესრიგების	თაობაზე.

საკრებულოს	 წევრმა	 დ.	 მდინარაძემ	 განაცხადა,	 რომ	 შ.შ.მ-პირების
რეაბილიტაციის	პრობლემა	მუნიციპალიტეტში	დიდი	ხანია	არსებობს,	ერთ-ერთმა
არასამთავრობო	 ორგანიზაციამ	 შეისწავლა	 და	 საკრებულოს	 დარგობრივ
კომისიაში	 წარმოადგინა	 მასალები.	 აღნიშნა,	 რომ	 სოციალურ	 საცხოვრისში
მართალაც	მძიმე	მდგომარეობაა,	პირველ	სართულზე	ამოდის	გრუნტის	წყლები.

საკრებულოს	თავმჯდომარის	პირველმა	მოადგილემ	ლ.	ბიგვავამ	განცხადა,
რომ	იზიარებს	ალ.	ბურჭულაძის	დაყენებულ	პრობლემებს,	მაგრამ	აღსანიშნავია
ისიც-მანაც	დაარღვია	რეგლამენტი,	ისაუბრა	ინფრასტრუქტურულ	პრობლემებზე.

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

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	გიორგი	ღურჯუმელიძე

დავით	ჭაკნელიძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-	ხმით

დარგობრივი	 კომისიის	 თავმჯდომარემ	 დ.	 ჭაკნელიძემ	 განაცხადა,	 რომ
კომისიამ	იმსჯელა	და	მხარს	უჭერს	განკარგულების	მიღებას.

4.	 სახელმწიფო	 აუდიტის	 სამსახურის	 მიერ	 2022	 წელს	 დამტკიცებული
ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 2019-2020	 წლების	 საქმიანობის	 შესაბამისობის
აუდიტის	ანგარიშის	განხილვის	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	ლავრენტი	ბიგვავა

საკრებულომ	ანგარიში	მიიღო	ცნობად.

თანამომხსენებელმა	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 პირველმა	 მოადგილემ,
ლ.ბიგვავამ,	 საკრებულოს	 წევრებსა	 და	 დამსწრეთ	 გააცნო	 ის	 ძირითადი
ხარვეზები	და	 ნაკლოვანებები,	რომლებიც	 ანგარიშშია	 წარმოდგენილი,	 აღნიშნა,



რომ	 მოქმედმა	 მერმა	 და	 მერიამ	 უნდა	 გაითვალისწინოს	 ისინი,	 ამასთან	 ეს
ნაკლოვანებები	შეიძლება	სამართლებრივი	შეფასების	საგანიც	გახდეს.

შემდეგ	თავიანთი	მოსაზრებები	ანგარიშის	შესახებ	საკრებულოს	მოახსენეს
მუდმივმოქმედმა	კომისიებმა	და	ფრაქციებმა.

პ.	კიღურაძემ	განაცხადა,	რომ	კომისიამ	იმსჯელა	ანგარიშზე,	აღნიშნა,	რომ
ყოფილი	მერისა	და	მერიის	სამსახურების	საქმიანობის	თითქმის	ყველა	სფეროში
სერიოზული	ნაკლოვანებებია,	რომელიც	სათანადოდ	უნდა	შეფასდეს.

გ.	 ჩავლეშვილმა	 განაცხადა,	 რომ	 კომისიამ	 იმსჯელა	 ანგარიშზე,	 მიიჩნია
არსებული	 ნაკლოვანებები	 შეიძლება	 სამართლებრივი	 შეფასების	 საფუძველიც
გახდეს,	 აღნიშნა,	 იმ	 ზარალზე,	 რომელიც	 მუნიციპალიტეტს	 მიაყენეს,	 მეტიც
ზოგიერთი	 გამოვლენილი	 ხარვეზი	 კორუფციული	 ნიშნის	 მატარებელიც	 კი
შეიძლება	აღმოჩნდეს.

ბ.	 თოიძემ	 აღნიშნა	 იმ	 ნაკლოვანებებზე,	 რომელიც	 ინფრასტრუქტურის
მშენებლობაშია	 გამოვლენილი,	 უკანონო	 მშენებლობებზე,	 სადაც	 მერიის
მაღალჩინოსნებიც	მონაწილეობენ,	წარმოდგენილი	ნაკლოვანებები	კორუფციული
ნიშნის	 მატარებელია,	 იკვეთება	 საბიუჯეტო	 თანხების	 არამიზნობრივი	 ხარჯვა,
რაც	სათანადოდ	უნდა	შეფასდეს	და	თანამდებობის	პირებმა	პასუხი	აგონ.

დ.	ჭაკნელიძემ	აღნიშნა,	მუნიციპალური	ქონების	მართვის	საქმეში	ყოფილი
მერისა	 და	 მისი	 სამსახურების	 არასაკმარის	 მუშაობაზე,	 აუღებელ	 საიჯარო
ქირაზე,	 დიდი	 ოდენობის	 მიწის	 ნაკვეთების	 არაუფლებამოსილი	 პირების	 მიერ
სარგებლობაზე	 და	 სხვა,	 მანაც	 მოითხოვა	 ნაკლოვანებების	 სამართლებრივი
შეფასება.

ქ.	 ხომერიკმა	 განაცხადა,	 რომ	 ფაქტია,	 უპასუხისმგებლოდ	 იხარჯებოდა
ყოფილი	 მერისა	 და	 სხვა	 თანამდებობის	 პირების	 მიერ	 ბიუჯეტის	 სახსრები,
სარეზერვო	 ფონდიდან	 სისტემატურად	 იცემოდა	 სოციალური	 დახმარებები,
ზოგჯერ	 ისთ	 პირებზეც,	 რომლებიც	 ვერ	 აკმაყოფილებდნენ	 დაწესებულ
კრიტერიუმებს,	 გაიზიარა	 მოსაზრება	 ნაკლოვანებებში	 კორუფციული	 ნიშნების
არსებობაზე,	 იკვეთება	 ყოფილი	 მერის	 კ.შარაშენიძის	 და	 მერიის	 სხვა
თანამდებობის	 პირების	 დანაშაულებრივი	 საქმიანობა,	 რაც	 სათანადოდ	 უნდა
შეფასდეს.

მ.	 ჩხიკვიშვილმა	 „ფრაქცია	 ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“	 თავმჯდომარემ	 განაცხადა,	 რომ	 დღევანდელ	 სხდომაზე	 კიდევ
ერთხელ	 გამოჩნდა-პარტია	 „ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობის“	 წევრთა
დესტრუქციული	 მოქმედება,	 როცა	 საკრებულოს	 სხდომა	 იხილავს	 უაღრესად
სერიოზულ	 საკითხებს	 აწყობენ	 აურზაურს	 და	 ცდილობენ	 სხდომის	 ჩაშლას.	 კ.
შარაშენიძისა	და	მისი	სამსხურების	საქმიანობის	შედეგია	ის	უამრავი	შენიშვნები
და	 ნაკლოვანებები,	 რომელიც	 ანგარიშშია	 მოცემული,	 ითქვა	 მერიის
მაღალჩინოსნების	 უკანონო	 მშენებლობებზე,	 ჩატარებულ	 ტენდერებზე,
ინფრასტრუქტურულ	 სამუშაოებზე	 და	 სხვა.	 პარტია	 „ერთიანი	 ნაციონალური
მოძრაობა“	აქტიურ	მონაწილეობას	იღებდა	კ.	შარაშენიძის	მერად	არჩევაშიც	და
იყო	მისი	მხარდამჭერიც,	მაგრამ	როცა	უნდა	თქმულიყო	ყოფილი	მერისა	და	მისი
სამსახურების	 ხელმძღვანელების	 არაჯეროვან	 საქმიანობაზე,	 სერიოზულ
ხარვეზებზე,	 რომლებზეც	 პასუხიმგებლობა	 კ.	 შარაშენიძესთან	 ერთად	 მათზეც
მოდის,	 მოაწყვეს	დებოში	და	დარბაზიდან	 გაიქცნენ.	 საგულისხმოა	 ისიც,	რომ	 კ.
შარაშენიძე	არჩევნებამდე	აქტიუტად	თანამშრომლობდა	კობა	ნაყოფიასთან.	ასე,
რომ	 დანაშაულზე	 კ.შარაშენიძემ	 და	 მერიის	 ყველა	 დამნაშავე	 თანამდებობის



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

პირმა	უნდა	აგოს	პასუხი.

26.5.	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტში	 მეწარმეობის	 განვითარების	 ხელშეწყობის
პროგრამის	 განხორციელების	 შესახებ	 -	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად,	საჯარო	ადმინისტრაციული	წარმოების
დაწყების	თაობაზე.

მომხსენებელი:	დავით	დარჩია

თანამომხსენებელი:	გიორგი	ღურჯუმელიძე

განკარგულება	თან	ერთვის

მიღებულ	იქნა	26-	ხმით

აღნიშნულ	 საკითხზე	 საჯარო	 ადმინისტრაციული	 წარმოების	 ვადად
განისაზღვრა	20	დღე.

სხდომა	დახურულად	გამოცხადდა.

დავით	დარჩია

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე
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