
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          27 აგვისტო 2014 წელი 
 
 

 

განკარგულება № 38  

 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის  

შექმნის თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-

ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე 

მუხლის, 1061 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად: 

 1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე“, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად. 

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:              დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ცნობა 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული  საზოგადოებრივი დარბაზის 

შექმნის თაობაზე“  - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე“, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად. 

განკარგულების მიღების ვადაა 2014 წლის 16 სექტემბერი. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან  არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე“, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2014 წლის 10 სექტემბრამდე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. N1. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული. 

(პასუხისმგებელი პირი ნანა თავდუმაძე, ტელ.: 599 98 39 00. ozurgeti.org.ge). 



პროექტი 

განკარგულება № 

 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის  

შექმნის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების 

შესახებ    
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

61_e muxlis მე-2 ნაწილის და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რეგლამენტის 

119- მუხლის  თანახმად: 

 1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეიქმნას - საზოგადოებრივი 

დარბაზი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, როგორც თვითმართველი ერთეულის, 

ტერიტორიაზე მოქმედი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული 

პირების წარმომადგენლობისგან. 

     2. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რეგისტრაცია უზრუნველყოს საკრებულოს 

აპარატმა. 

     3. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რეგისტრაცია დაიწყოს საკრებულოს ამ 

განკარგულების გამოქვეყნების დღიდან. 

      4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ სამეწარმეო და არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, საკრებულოს ამ განკარგულების შემდეგ, უფლება აქვს, 

ნებისმიერ დროს მიმართოს საკრებულოს აპარატს მისი და მისი წარმომადგენლის 

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრად რეგისტრაციის მოთხოვნით.  

       5. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რაოდენობა არ შეიძლება შეიზღუდოს.  

      6. კონტროლი ამ განკარგულების შესრულება დაევალოს საკრებულოს სამანდატო, 

საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის  თავჯდომარეს (ეროდი 

გორდელაძე).     

7. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე:           დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 


