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ოქმი #23
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ბიუროს მორიგი გასვლითი სხდომის
        2015 წელი,31აგვისტო

სოფელი კონჭკათი
16.00 -18.00-საათი

თავმჯდომარეობდა: დავით დარჩია- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე

ესწრებოდნენ:  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს წევრები: დ. 
კვერღელიძე,  ლ. საჯაია, გ. კილაძე, თ. ბურჭულაძე, ვ. 
ვადაჭკორია, გ. ჩავლეშვილი, ტ. აროშიძე, დ. ჭაკნელიძე, ე. 
გორდელაძე.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი-მ. ჭანუყვაძე.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პასუხისმგებელი 
მუშაკები.

სხდომის თავმჯდომარე დ. დარჩია მიესალმა ბიუროს წევრებს და გააცნო 
სხდომის დღის წესრიგი, რომელის დამტკიცებამდე მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის თავმჯდომარემ-ე. გორდელაძემ ითხოვა დღის წესრიგისათვის ერთი 
საკითხის-“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ოზურგეთი და 
გენდერი“-ს რეგისტრაციის თაობაზე„ დამატება ამ ცვლილებით დაამტკიცეს დღის 
წესრიგი.

დღის წესრიგი

1.“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ოზურგეთი და 
გენდერი“-ს რეგისტრაციის თაობაზე

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე

2. „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

3. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2 



დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: თ. ბურჭულაძე

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მე-2 კვარტლის 
გეგმის შესრულების მიმოხილვის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ: გ. მამაკაიშვილი

5. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი და 
მოძრავი საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ:  დ. ჭაკნელიძე

 6. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 17 აგვისტოს 
N2131 მომართვაში წარმოდგენილ მოქალაქეებზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ბალანსზე რიცხული ძირითადი ქონების გასხვისების მიზნით მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

მომხს: დ. დარჩია
თანამომ:  დ. ჭაკნელიძე

ბიუროს წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს  ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგში 
გათვალისწინებული საკითხები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფრაქცია „ოზურგეთი და გენდერი“-ს რეგისტრაციის თაობაზე კომისიამ 
წარმოადგინა უარყოფითი დასკვნა. ბიუროს წევრმა ლ. საჯაიამ დააყენა საკითხი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“-სათვის სამუშაო ფართის გამოყოფის თაობაზე.

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს :

დღის წესრიგში წარმოდგენილი ექვსივე საკითხი სხდომაზე გამოთქმული 
შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ შეტანილ იქნას მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


