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ოქმი№ 15
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის
              2015 წელი, 29 მაისი
              ქ. ოზურგეთი
              15.00-17.00 საათი

თავმჯდომარეობდა:  დიმიტრი კვერღელიძე-ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს          თავმჯდომარის მოადგილე

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: გ.კილაძე, 
შ.დოლიძე, გ.ჩავლეშვილი ე. გორდელაძე, ტ. აროშიძე,  ვლ. 
ვადაჭკორია, ა. გოგოძე, 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე-ბ. გობრონიძე

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის და გამგეობის 
პასუხისმგებელი მუშაკები,

სხდომის თავმჯდომარე მიესალმა ბიუროს წევრებსა და დამსწრეთ, 

გააცნო სხდომის დღის წესრიგი, რომელიც დაამტკიცეს ერთხმად.

დღის წესრიგი

1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის  №48  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ. კვერღელიძე
თანამომხს: გ. მამაკაიშვილი

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი 
კვარტლის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვის შესახებ.

მომხს:დ. კვერღელიძე 
თანამომ: მ. ჭანუყვაძე 



3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საჯარო 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების 
დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ა. ყაზაიშვილი

4. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, 
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N16 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ვ.ნიჟარაძე

5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, 
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 
კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N20 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს: დ.კვერღელიძე
თანამომ: ლ. საჯაია

6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 19 ნოემბრის N86 განკარგულებაში 
ცვლილების და დამატებების  შეტანის თაობაზე.

მომხს:დ.კვერღელიძე 
თანამომხს: ა. გირკელიძე

7. „გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო 
კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული 
უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს:დ.კვერღელიძე  
თანამომხს: ტ. აროშიძე

 8. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების დამტკიცების თაობაზე.

მომხს:დ.კვერღელიძე 
თანამომხს: ვ.ნიჟარაძე
 
 9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო 

ქონების და სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 



მომხს:დ.კვერღელიძე 
თანამომხს: ვ.ნიჟარაძე
10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქარული ოცნება-

ეროვნული ფორუმის“ რეგისტრაციის შესახებ.

          მომხს:დ.კვერღელიძე
          თანამომხს:ე.გორდელაძე
ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე , 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ-გ. 
კილაძემ მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინაშე დააყენა საკითხი ფრაქციისათვის 
საოფისე ინვენტარის შეძენის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ-გ. ჩავლეშვილმა მოითხოვა 
სოფელ ბოხვაურის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფლის მხადამჭერი 
პროგრამით ჭალის უბანში გათვალისწინებული საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის 
თანხების გარე განათების თანხებისათვის დამატება. სხდომის თავმჯდომარის-
დ.კვერღელიძის აზრით პასუხი უნდა აგონ გამგებლის წარმომადგენელმა და 
პროექტის ავტორმა  პროექტირებისას დაშვებული შეცდომისათვის. 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ-ბ.გობრონიძემ განაცხადა, რომ 
გაერკვევა სიტუაციაში და გადაწყვეტს პრობლემას.

გადაწყვიტეს:

1.ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში წარმოდგენილი ათივე საკითხი შეტანილ 
იქნას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განსახილველად.

2. .ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში გათვალისწინებული მე-7 საკითხი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეტანილ 
იქნას ბოლო საკითხად.

3.მე-9 საკითხს დაერთოს ორი დანართი: 1) საპრივატიზაციო ქონების ნუსხა, 2) 
სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების ნუსხა.

დიმიტრი კვერღელიძე

თავმჯდომარის მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


