
ოქმი #11 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბიუროს მორიგი სხდომის 

 

              2015 წელი, 1 მაისი 

     ქ. ოზურგეთი 

     15.00 – 17.00 საათი 

 

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

      საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. კვერღელიძე, გ. 

ჩავლეშვილი, ე. გორდელაძე, ლ. საჯაია, შ. ართმელაძე, ტ. აროშიძე, გ. 

კილაძე, ვლ. ვადაჭკორია, თ. ბურჭულაძე, ა. გოგოძე. 

 მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ. ჭანუყვაძე. 

   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის 

პასუხისმგებელი მუშაკები. 

 

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ და 

გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად. 

 

    დღის წესრიგი 

 
1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 
თანამომ: გ. მამაკაიშვილი 

 
2. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ა. ყაზაიშვილი 

 

3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N48 დადგენილებაში 

ცლილებების შეტანის თაობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 

აპრილის N18 დადგენილებაში ტექნიკური ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: გ. ჩავლეშვილი 

 

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ქონების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 

თებერვლის  N27 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: შ. ართმელაძე 

 



5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86  განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

თაობაზე. 

 მომხს: დ. დარჩია 

თანამომ: ა. გირკელიძე 

 

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა გობრონიძისათვის 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

 

7. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება 

- ეროვნული ფორუმი“-ს გაუქმების შესახებ. 

მომხს: დ. დარჩია 

თანამომხს: ე. გორდელაძე 

 

8. 2015 წლის 29 აპრილის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ღია კარის 

სხდომა“-ზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა მიერ დასმული პრობლემატური საკითხების 

განხილვის თაობაზე. 

მომხს: დ. დარჩია 

 

კომისიის წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგში წარმოდგენილ საკითხებზე. 

ბიუროს წევრმა ტ. აროშიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინაშე დასვა საკითხი 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების დაპროექტებისა და 

ხარჯთაღრიცხვის შედგენის სამუშაოთა დაჩქარების ღონისძიებების გატარებისა და 2014 წლის 

23-29 სექტემბრის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაჩქარების მიზნით შესაბამისი 

სამინისტროსათვის მიმართვის თაობაზე. 

ბიურომ წინადადებით მიმართა მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმდინარე წლის 

მარტის თვეში სტიქიით დაზიანებული სოფ. ჭანიეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის სამუშაოებისათვის თანხები (16,5 ათასი ლარი) 

გადმოტანილ იქნას ბიუჯეტის სოც-კულტურული ღონისძიებების მუხლიდან; 

„ღია კარის სხდომაზე“ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა მიერ 

დასმული საკითხების მოგვარების მიზნით ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაეგზავნოს ის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც მისი 

კომპეტენციაა; დანარჩენ საკითხებზე მუშაობას გასწევენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შესაბამისი მიდმივმოქმედი კომისიები, მათვე დაეკისრათ კონტროლის დაწესება 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადასაწყვეტი საკითხების შესრულების მიმდინარეობაზე;  

ბიუროს წევრებმა 

 

    გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :  

 

ბიუროს სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით სხდომაზე 

წარმოდგენილი ყველა საკითხი შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი 

სხდომის დღის წესრიგში. 

  

 

  

საკრებულოს  თავმჯდომარე:      დ. დარჩია 


