
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი         5   ნოემბერი 2014 წელი 

 
 

განკარგულება N81 
 

 

ქალაქ ოზურგეთისა და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 

ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით 

საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ 
 

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

ე მუხლის მე-2 ნაწილის და საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 21-ე მუხლით; 

 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

     

მუხლი 1. დამტკიცდეს ” ქალაქ ოზურგეთისა და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის 

მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ“  ხელშეკრულება, 

თანახმად დანართისა. 

 

მუხლი 2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს       

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

ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

    მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 
 

 

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 



ქალაქ ოზურგეთისა და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 

ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით 

საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ 

დანართი N1 

 
                 „დამტკიცებულია“                           „დამტკიცებულია“ 
     ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის                ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის         

საკრებულოს 2014 წლის N? განკარგულებით               საკრებულოს 2014 წლის N81 განკარგულებით 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

ქ. ოზურგეთი                                                                                        21   ოქტომბერი 2014  წ. 

 
ერთის მხრივ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი - ბეგლარ სიორიძე (ქ.ოზურგეთი, 

კოსტავას ქუჩა N1) და მეორეს მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მერაბ ჭანუყვაძე, 

(ქ.ოზურგეთი, კოსტავას ქუჩა N1) (შემდგომში „მხარეები“), ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს 

ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 21-ე მუხლით და ,,ქალაქ 

ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით  

საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ“ მხარეთა შორის 2014 წლის 6 ოქტომბრის გაფორმებული 

ხელშეკრულების 7-ე მუხლით   ვთანხმდებით და ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას/ცვლილებას 

შემდეგზე: 

 

        მუხლი 1.    ხელშეკრულების/შეთანხმების  საგანი 
1.1. მხარეები ვთანხმდებით, რომ  შეტანილ იქნეს ცვლილება მხარეთა შორის 2014 წლის 6 

ოქტომბერს გაფორმებულ ,, ქალაქ ოზურგეთისა და  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის 

მომსახურების გაწევის მიზნით  საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ“ ხელშეკრულებაში და 

ხელშეკრულების  მესამე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით: 

 

1.1.1.  მუხლი  3.1. ანგარიშსწორების წესი 

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2. პუნქტში გათვალისწინებული მომსახურების საფასურს 

,,მხარეები“ წილობრივად  იხდიან ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ 2014 წლის 18 აგვისტოს N3 დადგენილებისა და 

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ 2014 წლის  13 

აგვისტოს N3 დადგენილებით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუხლში 

ასახული თანხების ფარგლებში ყოველთვიურად წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის 

საფუძველზე. 

      მუხლი 2.    

2014 წლის 6 ოქტომბრის  ხელშეკრულების სხვა მუხლები უცვლელია. 

 

    მუხლი 3.     

   წინამდებარე დანართი (ცვლილება)  წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და  

ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან. დანართი შედგენილია თანაბარი  ძალის 

მქონე ორ ეგზემპლარად, თითო ცალი მხარეთათვის. 

 
  მუხლი 4.   მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერა 

 

         მერი   

-------------------- 

 ბეგლარ სიორიძე    
ქ. ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის მერია 

მისამართი მ. კოსტავას ქ.#1 ს/კოდი #237113850 ; 

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“  ოზურგეთის ფილიალი,  

კოდი: #UGEBGE22 , 

ანგარიში: # GE85VT4300000000043303 

  გამგებელი 

--------------------------------------- 

         მერაბ ჭანუყვაძე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა          

მისამართი მ. კოსტავას ქ.#1 ს/კოდი 

#237113869 ;   სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“  

ოზურგეთის ფილიალი, კოდი:#UGEBGE22 

,ანგარიში: #GE86VT 4300  0000 0002 3303                                                                                                                                                                                                                                                                                          


